OBEC BIJACOVCE, Obecný úrad 053 06 Bijacovce č. 7
Zápisnica z 23. zasadnutia OZ v Bijacovciach, konaného dňa 31.03.2017 v zasadačke
OcÚ so začiatkom o 19.00 hod. evidovaná v podacom denníku č. Bij-2017/042-OCU-02 UJ6,
A-10
Prítomní:
- starosta obce Mgr. Ján Pivovarniček
- poslanci OZ : Ing. Jozef Burík, Ing. Jozef Mydlár, Michal Lepeták, MVDr. Jozef
Pentrák, Dušan Pavluvčík, Ľubomír Zajac
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu
Správa o plnení uznesení
Národná sieť Slovenských Miestnych akčných skupín - informácia
Národný projekt ,, Terénna sociálna práca a terénna práca“ - informácia
Žiadosť o poskytnutie dotácie z kapitoly Ministerstva financií - informácia
Žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice z kapitoly
Ministerstva vnútra SR - informácia
7. Prehodnotenie platu starostu obce podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest.
8. Žiadosť Mojmíra Simčáka o predĺženie nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve
obce – Bijacovce č. 2
9. Žiadosť Pozemkového spoločenstva Branisko o odpustenie poplatku za poskytnutie sály
dňa 04.03.2017
10. Diskusia
11. Záver
K bodu 1:
Starosta obce Mgr. Ján Pivovarniček privítal prítomných. Za zapisovateľku
23. zasadnutia OZ navrhol Ing. Máriu Kubikovú. Za overovateľov zápisnice navrhol
poslancov Ľubomíra Zajaca a Dušana Pavluvčíka. Starosta obce skonštatoval, že na zasadnutí
sú prítomní 6 poslanci OZ, čím je OZ uznášania schopné a predniesol návrh programu. O
slovo sa prihlásil p. Pendrák, ktorý žiada do programu zaradiť bod žiadosť o odpustenie
poplatku za poskytnutie sály z dôvodu konania výročnej členskej schôdze RD. Následne
starosta o doplnenie tohto bodu dal hlasovať:
Hlasovanie za doplnenie programu o žiadosť RD Bijacovce :
6 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa, doplnenie programu schválené
Hlasovanie za doplnenie program rokovania:
6 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa, program jednohlasne schválený

K bodu 2:
Starosta obce predniesol správu o plnení uznesení z 22. zasadania OZ /príloha
k zápisnici/. Zo strany poslancov neboli k uvedeným správam žiadne pripomienky. Poslanci
OZ berú správy o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní na vedomie.
K bodu 3:
V rámci tohto bodu starosta obce informoval poslancov o aktuálnom stave miestnych
akčných skupín. Stratégia MAS LEV bola dopracovaná a zaslaná na Pôdohospodársku
platobnú agentúru, no termín schvaľovania nie je známy. Čerpanie finančných prostriedkov z
Programu rozvoja vidieka - sekcie pôdohospodárskej platobnej agentúry bude možné až po
schválení stratégií MAS na národnej úrovni. Poslanci danú informáciu berú na vedomie.
K bodu 4:
Po otvorení tohto bodu starosta obce informoval poslancov o spracovanej a zaslanej
žiadosti o zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca
v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Daná žiadosť bola zaslaná
dňa 21.03.2017 a evidovaná pod číslom Bij-2017/64-OcU. Poslanci OZ berú danú informáciu
na vedomie.
K bodu 5:
V rámci tohto bodu starosta informoval poslancov o spracovanej a zaslanej žiadosti
o dotáciu z Ministerstva financií, ktorá bola zaslaná dňa 09.03.2017 a evidovaná pod číslom
Bij-2017/56-OcU. Predmetom využitia finančných prostriedkov vo výške 13.500 Eur
je oprava a modernizácia strechy budovy pre vedu kultúru a osvetu. Poslanci OZ berú danú
informáciu na vedomie.
K bodu 6:
V rámci tohto bodu starosta informoval poslancov o spracovanej a zaslanej žiadosti
o dotáciu na rekonštrukciu a modernizáciu budovy Požiarnej zbrojnice s. č. 138. Daná žiadosť
bola zaslaná dňa 08.03.2017 a evidovaná pod číslom Bij-2017/52-OcU. Predmetom využitia
finančných prostriedkov vo výške 35.000 Eur je výmena okien a vstupných dverí, výmena
vstupných brán do garáži hasičskej techniky a oprava fasády budovy. Spoluúčasť obce na
financovaní tohto projektu je vo výške 5%.
V rámci tohto bodu zároveň starosta obce informoval poslancov o zaslaní žiadosti o
pridelenie hasičského auta IVECO Daily a protipovodňového vozíka. Daná žiadosť bola
zaslaná dňa 08.03.2017 a evidovaná pod číslom Bij-2017/53-OcU. Poslanci OZ berú danú
informáciu na vedomie. Následne starosta tento bod ukončil.
K bodu 7:
V rámci tohto bodu starosta obce informoval poslancov, že v súlade zo zákonom NR
SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov predniesol výpočet mesačnej mzdy 2017 podľa
štatistického úradu SR. Podľa § 3 a § 4 odst.1,2 cit. zákona je mesačná mzda starostu obce vo
výške 1.505 €. Starosta obce následne k tomuto bodu otvoril diskusiu /samotný výpočet
mesačnej mzdy starostu obce tvorí samostatnú prílohu k tejto zápisnici/. Po krátkej diskusii,

ktorej sa zúčastnili všetci poslanci, p. Burík navrhuje navýšenie platu o 10%. Starosta o tomto
návrhu dal hlasovať:
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo obce Bijacovce po prerokovaní
A. S ch v a ľ u j e
plat starostu obce Bijacovce Mgr. Jána Pivovarnička s účinnosťou od 01. 01. 2017
a) podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z . z. v sume 1 505, 00 € mesačne
b) podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 10 % mesačne
Hlasovanie: 5 – za, 0 – proti, 1 – zdržal sa, uznesenie schválené.
K bodu 8:
Po otvorení tohto bodu starosta obce prečítal žiadosť Mojmira Simčáka, doručenú na
obecný úrad dňa 03.03.2017 evidovanú v podacom denníku pod číslom Bij -2017/10-OCU02, ktorej predmetom je žiadosť o predĺženie nájmu nebytových priestoroch s.č. 2. Žiadosť
tvorí samostatnú prílohu k tejto zápisnici. Následne starosta obce otvoril k tejto žiadosti
diskusiu a vyzval Mojmíra Simčáka, aby prezentovať svoj podnikateľský zámer. V rámci
diskusie, ktorej sa zúčastnili všetci poslanci spolu s Mojmírom Simčakom sa poslanci zhodli
na tomto návrhu: Trvanie zmluvy od 01.04.2017 do 31.03.2019, mesačné nájomné vo výške
100 € a výpovedná lehota 1 mesiac. Následne starosta obce dal o žiadosti hlasovať.
Uznesenie č.2
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
a) Žiadosť Mojmíra Simčáka o predlženie nájmu nebytových priestorov s. č. 2 do
31.03.2019 s mesačným nájmom 100 € a výpovednou lehotou 1 mesiac
Hlasovanie: 6 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa, uznesenie schválené
Po hlasovaní starosta tento bod ukončil.
K bodu 9:
Po otvorení tohto bodu starosta obce prečítal žiadosť Pozemkového spoločenstva
Branisko so sídlom v obci Bijacovce, doručenú na obecný úrad dňa 09.03.2017 evidovanú
v podacom denníku pod číslom Bij-2017/10-OCU-03, ktorej predmetom je žiadosť
o odpustenie poplatku za poskytnutie spoločenskej sály v Bijacovciach dňa 04.03.2017
z príležitosti organizovania valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva. Žiadosť tvorí
samostatnú prílohu k tejto zápisnici. Následne starosta obce otvoril k tejto žiadosti diskusiu.
Do diskusie sa zapojili všetci poslanci, ktorí sa zhodli o odpustení poplatku. Následne starosta
obce dal o žiadosti hlasovať.

Uznesenie č.3
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
a) Žiadosť Pozemkového spoločenstva Branisko so sídlom v obci Bijacovce o
odpustenie poplatku za poskytnutie spoločenskej sály v Bijacovciach dňa
04.03.2017
Hlasovanie : 6 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa, uznesenie schválené
K bodu 10:
Po otvorení tohto doplneného bodu starosta obce prečítal žiadosť Roľníckeho družstva
Bijacovce, doručenú na obecný úrad dňa 31.03.2017 evidovanú v podacom denníku pod
číslom Bij-2017/10-OCU-04, ktorej predmetom je žiadosť o odpustenie poplatku za
poskytnutie spoločenskej sály v Bijacovciach dňa 23.03.2017 z príležitosti organizovania
členskej schôdze. Žiadosť tvorí samostatnú prílohu k tejto zápisnici. Následne starosta obce
otvoril k tejto žiadosti diskusiu. Do diskusie sa zapojili všetci poslanci, ktorí sa zhodli o
odpustení poplatku. Následne starosta obce dal o žiadosti hlasovať.
Uznesenie č.4
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
a) Žiadosť Roľnícke družstvo Bijacovce o odpustenie poplatku za poskytnutie
spoločenskej sály v Bijacovciach dňa 23.03.2017
Hlasovanie : 6 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa, uznesenie schválené
K bodu 11:
Po otvorení bodu diskusia, sa o slovo prihlásil p. Burík, ktorý sa informoval ako je to s
nadstavbou MŠ Bijacovce a zároveň so šatňou FK Bijacovce. Čo sa týka nadstavby MŠ
Bijacovce, starosta informoval poslancov, že v súčasnosti prebieha proces verejného
obstarávanie na dodávateľa stavebnej časti projektu. Následne informoval poslancov ohľadom
výstavby futbalových šatní, na ktoré aktuálne prebieha prieskum trhu. Po ukončení prieskumu
trhu, bude zvolané mimoriadne zastupiteľstvo, kde jednotlivé cenové ponuky budú
vyhodnotené.
V rámci diskusie sa o slovo prihlásil p. Lepeták s poslaneckým návrhom, ktorý
navrhuje zaslať oznámenie majiteľom kamiónov, ktorí parkujú na verejnom priestranstve pred
obecným domom. Oznámenie má obsahovať upozornenie na zákaz parkovania na verejnom
priestranstve pred obecným domov a zároveň na miestnych komunikáciách. Zároveň
informáciu zaslať na vedomie aj vodičom kamiónov. Následne starosta obce dal o tomto
návrhu hlasovať:

Uznesenie č.5
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
a) zaslať oznámenie majiteľom kamiónov na zákaz parkovania na verejnom
priestranstve pred obecným domov a zároveň na miestnych komunikáciách.
Zároveň oznámenie zaslať na vedomie aj vodičom kamiónov.
Hlasovanie : 6 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa, uznesenie schválené
K bodu 12:
Starosta obce poďakoval poslancom, prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Bijacovciach 31. 03. 2017
Zapisovateľ: Ing. Mária Kubiková

.............................................

Overovatelia zápisnice: Ľubomír Zajac

.............................................

Dušan Pavluvčík

.............................................

UZNESENIA
z 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bijacovce
konaného dňa 31.03.2017
Obecné zastupiteľstvo na svojom 23. zasadnutí prerokovalo :





Správu o plnení uznesení
Plat starostu obce
Žiadosť Mojmíra Simčáka o predĺženie nájmu
Žiadosť Pozemkového spoločenstva Branisko so sídlom v obci Bijacovce o odpustenie
poplatku
 Žiadosť Roľnícke družstvo Bijacovce o odpustenie poplatku
 diskusné príspevky poslancov OZ
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo obce Bijacovce po prerokovaní
A. S ch v a ľ u j e
plat starostu obce Bijacovce Mgr. Jána Pivovarnička s účinnosťou od 01. 01. 2017
a) podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z . z. v sume 1 505, 00 € mesačne
b) podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 10 % mesačne

v Bijacovciach, 31.03.2017
Mgr. Ján Pivovarniček
Starosta obce

Uznesenie č.2
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
a) Žiadosť Mojmíra Simčáka o predlženie nájmu nebytových priestorov s. č. 2 do
31.03.2019 s mesačným nájmom 100 € a výpovednou lehotou 1 mesiac

v Bijacovciach, 31.03.2017
Mgr. Ján Pivovarniček
Starosta obce

Uznesenie č.3
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
a) Žiadosť Pozemkového spoločenstva Branisko so sídlom v obci Bijacovce o
odpustenie poplatku za poskytnutie spoločenskej sály v Bijacovciach dňa 04.03.2017

v Bijacovciach, 31.03.2017
Mgr. Ján Pivovarniček
Starosta obce

Uznesenie č.4
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
a) Žiadosť Roľnícke družstvo Bijacovce o odpustenie poplatku za poskytnutie
spoločenskej sály v Bijacovciach dňa 23.03.2017

v Bijacovciach, 31.03.2017
Mgr. Ján Pivovarniček
Starosta obce
Uznesenie č.5
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
a) zaslať oznámenie majiteľom kamiónov na zákaz parkovania na verejnom
priestranstve pred obecným domov a zároveň na miestnych komunikáciách.
Zároveň oznámenie zaslať na vedomie aj vodičom kamiónov.

