OBEC BIJACOVCE, Obecný úrad 053 06 Bijacovce č. 7
Zápisnica z 5. zasadnutia OZ v Bijacovciach, konaného dňa 14. 03. 2019 v zasadačke
OcÚ so začiatkom o 18.00 hod. evidovaná v podacom denníku č. 53/2019-02, UJ6, A-10
Prítomní:
starosta obce Mgr. Ján Pivovarniček
poslanci OZ : Ing. Bohuš Dzugas, Adrián Franko, Michal Lepeták, Ing. Ján Novák,
Jozef Tejbus, Dušan Pavluvčík, Ľubomír Zajac
hostia: viď. prezenčná listina
PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
Správa o plnení uznesení
Schválenie uväzku kontrolóra obce a výberové konanie kontrolóra obce
Rozšírenie cintorína, riešenie neplatičov za hrobové miesta
IBV Bijacovce – sever
Rekonštrukcia chodníka v obci Bijacovce
Žiadosť o odpustenie poplatku Pozemkové spoločenstvo urbariát Bijacovce za
prenájom spoločenskej sály
8. Žiadosť FK o odpustenie penálov z dotácie poskytnutej v roku 2018
9. Riešenie odpadov v rómskej osade v Bijacovciach
10. Riešenie parkovania na verejných priestranstvách obce
11. Diskusia
12. Záver
K bodu 1 :
Starosta obce Mgr. Ján Pivovarniček privítal prítomných. Za zapisovateľa
5. zasadnutia OZ navrhol Ing. Mária Bandžuchová. Za overovateľov zápisnice navrhol
poslancov Ing. Ján Novák, Dušan Pavlvučík. Starosta obce skonštatoval, že na zasadnutí sú
prítomní 7 poslanci OZ, čím je OZ uznášania schopné. Následne dal o programe hlasovať :
Hlasovanie za program rokovania :
Ing. Bohuš Dzugas, Adrián Franko, Michal Lepeták, Ing. Ján
Za:
7
Novák, Dušan Pavluvčík, Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac
Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:
Potrebné kvórum:

0

K bodu 2:
Starosta obce predniesol správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní
/príloha k zápisnici/. Zo strany poslancov neboli k uvedenej správe ďalšie žiadne
pripomienky. Poslanci OZ berú správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní na
vedomie.

Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení uznesení z 3. zasadnutia a 4. zasadnutia
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:
Potrebné kvórum:

0

Ing. Bohuš Dzugas, Adrián Franko, Michal Lepeták,
Ing. Ján Novák, Dušan Pavluvčík, Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac

K bodu 3 :
Po otvorení tohto bodu starosta obce informoval poslancov o skončení funkcie
kontrolóra obce, ktorú vykonávala Ing. Ľudmila Kokoruďová. Následne otvoril k tomuto
bodu diskusiu. V rámci diskusie ktorej sa zúčastnili všetci poslanci sa zhodli na výberovom
konaní, 30% úväzku, podmienkach a dátume konania výberového konania na funkciu
kontrolóra obce v zmysle uznesenia:
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. v y h l a s u j e
v zmysle §18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení deň konania voľby hlavného kontrolóra na 25. apríla 2019 na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach
B. u s t a n o v u j e
a) spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra Obce Bijacovce v zmysle §18a ods.
3zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení verejným hlasovaním poslancov
Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach
b) samotnému aktu konania volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať
prezentácia jednotlivých kandidátov; kandidáti sa budú prezentovať v abecendom
poradí; každý kandidát má právo na vystúpenie v obecnom zastupiteľstve v deň
konania voľby v časovom rozsahu max. 10 minút.
c) náležitosti prihlášky:
 meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj
 kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doložený úradne overenou
fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní






profesijný životopis
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
česetné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
čestné vyhlásenie na použitie osobných údajov

C. u r č u j e
kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie
pracovný úväzok: 30 % pracovného úväzku
termín nástupu do práce: 1. mája 2019
ďalšie požiadavky:
- termín ukončenia podávania prihlášok: 12.04.2019 do 12.00 hod. s prihliadnutím na
pečiatku pošty
- miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku spolu s požadovanými
dokladmi musia kandidáti zaslať poštou alebo osobne na adresu: Obec Bijacovce,
053 06 Bijacovce č. 7 s označením „Voľbahlavného kontrolóra“ –NEOTVÁRÁŤ !.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:
Potrebné kvórum:

0

Ing. Bohuš Dzugas, Adrián Franko, Michal Lepeták,
Ing. Ján Novák, Dušan Pavluvčík, Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac

Po hlasovaní tento bod ukončil.
K bodu 4:
Po otvorení tohto bodu starosta obce udelil slovo p. Lepetákovi. Zástupca starostu
obce informoval poslancov o zákonných náležitostiach, ktoré je potrebné vykonať v súvislosti
s rozšírením cintorína v našej obci. Zároveň p. Lepeták doporučuje odkúpenie parciel
č. 1578/1, 1579, 1580 k.ú. Bijacovce. Cenu za m² narhuje podľa zákona č. 582/2004 Z.z. O
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady kde
cena za záhrady, zastavané plochy a ostatné plochy je stanovená 1,32 €/m². Medzi poslancami
prebehla voľná diskusia. Starosta dal o tomto návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. p o v e r u j e
Starostu obce o zrealizovanie odkúpenie parciel č. 1578/1, 1579, 1580 k.ú. Bijacovce
za cenu 1,32 €/m²

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:
Potrebné kvórum:

0

Ing. Bohuš Dzugas, Adrián Franko, Michal Lepeták,
Ing. Ján Novák, Dušan Pavluvčík, Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac

Následne poslanci OZ spolu so starostom prediskutvali jednotlivé neuhradené hrobové
miesta. Poslanci navrhujú aby v rámci aktivačných prác p. Šiškovič spracoval digitalnú mapu
cintorína. Následne starosta obce tento bod ukončil.
K bodu 5 :
Po otvorení tohto bodu starosta obce udelil slovo predsedovi RD Bijacovce MVDr.
Jozefovi Pentrákovi, aby informoval poslancov o nájomných zmluvách a zároveň o náhradnej
pôde, ktorá je vydaná užívateľov na plánovanom území IBV Bijacovce – sever. V zmysle
danej diskusie poslanci obce doporučujú starostovi obce zistiť náhradné užívanie pozemkov
a zároveň informovať sa v obci Bugľovce o spôsobe vyvlastnenia pozemkov z pozemkového
fondu. Následne starosta obce tento bod ukončil.
K bodu 6 :
V úvode tohto bodu starosta obce informoval poslancov o postupe pri rekonštrukcii
chodníka, pri ktorej je potrebné najprv spracovať rozpočet daného projektu a následne je
potrebné mať spracované tri cenové ponuky. Následne otvoril k tomuto bodu diskusiu.
V rámci diskusie ktorej sa zúčastnili všetci poslanci sa zhodli na postupe rekonštukcie a OZ
dáva za úlohu starostovi obce spracovať rozpočet na danú rekonštrukciu. Starosta obce dal
hlasovať:
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
spracovanie rozpočtu rekonštrukcie chodníka v obci Bijacovce
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:
Potrebné kvórum:

0

Ing. Bohuš Dzugas, Adrián Franko, Michal Lepeták,
Ing. Ján Novák, Dušan Pavluvčík, Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac

Následne starosta obce tento bod ukončil.

K bodu 7 :
Po otvorení tohto bodu starosta obce prečítal žiadosť Pozemkového spoločenstva
Urbariát Bijacovce, doručenú na obecný úrad dňa 14.03.2019 evidovanú v podacom denníku
pod číslom 29/2019-01, ktorej predmetom je žiadosť o odpustenie poplatku za poskytnutie
spoločenskej sály v Bijacovciach dňa 09.03.2019 z príležitosti organizovania valnej členskej
schôdze. Žiadosť tvorí samostatnú prílohu k tejto zápisnici. Následne starosta obce otvoril
k žiadosti diskusiu. Do diskusie sa zapojili všetci poslanci, ktorí sa zhodli o odpustení
poplatku. Následne starosta obce dal o žiadosti hlasovať.
Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
Žiadosť Pozemkového spoločenstva urbariát Bijacovce o odpustenie poplatku za
poskytnutie spoločenskej sály v Bijacovciach dňa 09.03.2019
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:
Potrebné kvórum:

0

Ing. Bohuš Dzugas, Adrián Franko, Michal Lepeták,
Ing. Ján Novák, Dušan Pavluvčík, Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac

K bodu 8 :
Po otvorení tohto bodu starosta obce prečítal žiadosť Futbalového klubu Bijacovce,
doručenú na obecný úrad dňa 11.03.2019 evidovanú v podacom denníku pod číslom 46/201902, ktorej predmetom je žiadosť o odpustenie penálov z dotácie za rok 2018 vo výške 357
Eur. Žiadosť tvorí samostatnú prílohu k tejto zápisnici. Následne starosta obce otvoril
k žiadosti diskusiu. V rámci diskusie starosta obce informoval poslancov o ďalšom postupe
pri danom probléme a otvoril k tomuto bodu diskusiu. Poslanci v rámci diskusie sa zhodli na
zrušení uznesenia č. 4/A/B zo dňa 28.02.2019. Následne starosta obce dal o zrušení uznesenia
hlasovať:
Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. r u š í
uznesenie č. 4/A/b zo dňa 28.02.2019 o pridelení dotácie FK vo výške 3.000 €
B. p r e r o k o v a l o
a/ žiadosť o odputenie penálov z dotácie za rok 2018 vo výške 357 Eur.
b/ OZ sa problémom vyúčtovania dotácie z roku 2018 bude zaoberať po zaslaní
stanoviska právneho oddelenia.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:
Potrebné kvórum:

0

Ing. Bohuš Dzugas, Adrián Franko, Michal Lepeták,
Ing. Ján Novák, Dušan Pavluvčík, Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac

K bodu 9:
V tomto bode starosta obce informoval poslancov vývozoch odpadov v rómskej
osade. Následne otvoril k tomuto bodu diskusiu v rámci diskusie, ktorej sa zúčastnili všetci
poslanci sa OZ zhodlo o napísaní výzvy majiteľom pozemkov aby upratali odpad na daných
pozemkoch. Zároveň napísať na pozemkové spoločenstvo Urbariát aby odstránila odpady na
svojich pozemkoch. V rámci diskusie poslanci OZ doporučujú starostovi obce preskúmať
ceny automatov na vodu, ktoré by boli umiestnené v rómskej osade. Následne starosta tento
bod ukončil.
K bodu 10:
Po otvorení tohto bodu starosta obce udelil slovo p. Michalovi Lepetákovi.m, ktorý
informoval poslancov o probléme parkovania na verejných priestranstvách. Medzi poslancami
prebehla voľná diskusia. Poslanci OZ sa zhodli aby starosta obce informoval zamestnancov
ZŠ s MŠ Bijacovce aby svoje auta parkovali na verejnom priestranstve pred obecným
úradom, alebo pred penziónom Šk Hornets.
K bodu 11:
V bode diskusia starosta obce informoval poslancov o výzve z Ministerstva financií
SR, kde je možné získať finančné prostriedky vo výške 15. 000 €. Zároveň Informoval o
spracovaní výzvy za účelom úpravy verejného priestranstvá pred požiarnou zbrojnicou.
Poslanci OZ danú žiadosť – výzvu berú na vedomie.
K bodu 12 :
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
V Bijacovciach 14. 03. 2019
Zapisovateľ: Ing. Mária Bandžuchová

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

Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Novák

…............................................................

Dušan Pavluvčík

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

UZNESENIA
z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bijacovce
zo dňa 14.03.2019
Obecné zastupiteľstvo na svojom 4. zasadnutí prerokovalo:








správu o plnení uznesení z 3. a 4. zasadania OZ
vyhlásenie vyberového konania na funkciu hlavného kontrolóra
odkúpenie parciel č. 1578/1, 1579, 1580 k.ú. Bijacovce
Rekonštrukciu chodníka
Žiadosť Pozemkového spoločenstva urbariát Bijacovce o odpustenie poplatku za
poskytnutie spoločenskej sály
Žiadosť FK o odpustení penélov z poskytnutej dotácie v roku 2018
Diskusné príspevky poslancov OZ
Uznesenie č. 1

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení uznesení z 3. zasadnutia a 4. zasadnutia
v Bijacovciach, 14.03.2019
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. v y h l a s u j e
v zmysle §18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení deň konania voľby hlavného kontrolóra na 25. apríla 2019 na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach
B. u s t a n o v u j e
a) spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra Obce Bijacovce v zmysle §18a ods.
3zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení verejným hlasovaním poslancov
Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach
b) samotnému aktu konania volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať
prezentácia jednotlivých kandidátov; kandidáti sa budú prezentovať v abecendom
poradí; každý kandidát má právo na vystúpenie v obecnom zastupiteľstve v deň
konania voľby v časovom rozsahu max. 10 minút.
c) náležitosti prihlášky:
 meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj

 kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doložený úradne overenou
fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 profesijný životopis
 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 česetné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 čestné vyhlásenie na použitie osobných údajov
C. u r č u j e
kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie
pracovný úväzok: 30 % pracovného úväzku
termín nástupu do práce: 1. mája 2019
ďalšie požiadavky:
- termín ukončenia podávania prihlášok: 12.04.2019 do 12.00 hod. s prihliadnutím na
pečiatku pošty
- miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku spolu s požadovanými
dokladmi musia kandidáti zaslať poštou alebo osobne na adresu: Obec Bijacovce,
053 06 Bijacovce č. 7 s označením „Voľbahlavného kontrolóra“ –NEOTVÁRÁŤ !.
v Bijacovciach, 14.03.2019
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. p o v e r u j e
Starostu obce o zrealizovanie odkúpenie parciel č. 1578/1, 1579, 1580 k.ú. Bijacovce
za cenu 1,32 €/m²
v Bijacovciach, 14.03.2019
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
spracovanie rozpočtu rekonštrukcie chodníka v obci Bijacovce
v Bijacovciach, 14.03.2019
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
Žiadosť Pozemkového spoločenstva urbariát Bijacovce o odpustenie poplatku za
poskytnutie spoločenskej sály v Bijacovciach dňa 09.03.2019
v Bijacovciach, 14.03.2019
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce
Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. r u š í
uznesenie č. 4/A/b zo dňa 28.02.2019 o pridelení dotácie FK vo výške 3.000 €
B. p r e r o k o v a l o
a/ žiadosť o odputenie penálov z dotácie za rok 2018 vo výške 357 Eur.
b/ OZ sa problémom vyúčtovania dotácie z roku 2018 bude zaoberať po zaslaní
stanoviska právneho oddelenia.
v Bijacovciach, 14.03.2019
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

