OBEC BIJACOVCE, Obecný úrad 053 06 Bijacovce č. 7
Zápisnica z 19. zasadnutia OZ v Bijacovciach, konaného dňa 27.10.2016 v zasadačke
OcÚ so začiatkom o 18.00 hod. evidovaná v podacom denníku č. 683/2016 UJ6, A-10
Prítomní:
- starosta obce Mgr. Ján Pivovarniček
- poslanci OZ : Ing. Jozef Mydlár, Michal Lepeták, Ing. Ján Novák, Dušan Pavluvčík,
MVDr. Jozef Pentrák, Ľubomír Zajac
Program :
1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu
2. Správa o plnení uznesení
3. Žiadosť stávkovej kancelárie TIPSPORT o vydanie súhlasu k umiestneniu prevádzky v
obci
4. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 z environmentálneho fondu
5. Diskusia
6. Záver
K bodu 1:
Starosta obce Mgr. Ján Pivovarniček privítal prítomných. Za zapisovateľku
19. zasadnutia OZ navrhol Ing. Máriu Kubikovú. Za overovateľov zápisnice navrhol
poslancov Ing. Jozefa Mydlára a Ing. Jána Nováka. Následne predniesol návrh na doplnenie
programu o žiadosť Správy a údržby ciest PSK o odpredaj pozemkov pod cestou III. triedy.
Následne starosta obce dal o návrhu na zaradenie žiadosti do programu hlasovať:
Hlasovanie za doplnenie žiadosti do programu rokovania :
6 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa, doplnenie programu schválené
Hlasovanie za program rokovania :
6 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa, program jednohlasne schválený
K bodu 2:
Starosta obce predniesol správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadania
/príloha k zápisnici/. V rámci uznesenia č. 8/A/a zo dňa 27.09.2016 starosta upovedomil
poslancov o požiadavke p. Mišenčíkovej, ktorá žiada o úhradu zálohy splátkovým kalendárom
5x100 €. Poslanci požiadavke vyhoveli s podmienkou uvedenia presných podmienkach
v nájomnej zmluve. Zo strany poslancov neboli k uvedenej správe 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
a/správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
K bodu 3:
V rámci tohto bodu starosta obce prečítal žiadosť TIPSPORT SK, a.s. doručenú do
podateľne obce Bijacovce dňa 18.10.2016 a evidovanú v podacom denníku pod číslom
661/2016. Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu k umiestneniu prevádzky – stávkovej
kancelárie na adrese Bijacovce č. 137. Žiadosť tvorí samostatnú prílohu k zápisnici. Po
prečítaní žiadosti starosta obce otvoril diskusiu. Po krátkej diskusii starosta o žiadosti dal
hlasovať.
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
a/ žiadosť o vydanie súhlasu k umiestneniu stávkovej kancelárie Tipsport v prevádzke
Bijacovce č. 137
Hlasovanie: 5 – za, 1 – proti, 0 – zdržal sa. Uznesenie schválené.
Po hlasovaní starosta obce tento bod ukončil.
K bodu 4:
Po otvorení tohto bodu starosta obce informoval poslancov OZ o podaní žiadosti
o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 z environmentálneho fondu, kde obec
žiada dotáciu vo výške 84.318 € na 1. etapu kanalizácie v obci. Poslanci danú informáciu berú
na vedomie. Starosta obce tento bod ukončil.
K bodu 5:
V rámci tohto doplneného bodu starosta obce informoval poslancov OZ o žiadosti
Správy a údržby ciest PSK doručenej do podateľne obce Bijacovce dňa 27.10.2016 evidovanú
v podacom denníku pod číslom 682/2016. Žiadosť tvorí samostatnú prílohu k zápisnici.
Predmetom žiadosti je odpredaj pozemkov pod cestou III. Triedy č. III./3216 v k. ú.
Bijacovce, ktorá sa nachádza na časti parciel KN-C par. č. 2364/1, 590 a 2359. Následne k
tomuto bodu starosta obce otvoril diskusiu. Poslanci sa jednohlasne zhodli na odpredaní
uvedených parciel. Starosta obce dal o predbežnom súhlase hlasovať a následne tento bod
ukončil.

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s ch v a ľ u j e
a/ odpredaj pozemkov pod cestou III. Triedy č. III./3216 v k. ú. Bijacovce, ktorá sa
nachádza na časti parciel KN-C par. č. 2364/1, 590 a 2359.
Hlasovanie: 6 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa. Uznesenie schválené
K bodu 6:
V rámci diskusie starosta obce informoval poslancov o výstupoch z rokovania
ZMOSu Spiša, týkajúcich sa návrhu financovania originálnych kompetencií, zápisu stavieb do
KN, pripravovaného sčítania obyvateľov a domov v roku 20121 a uplatňovaní zákona o
odpadoch v praxi.
Následne informoval poslancov o doručení cenovej ponuky na prístavbu a nadstavbu
futbalových šatní jedného osloveného uchádzača. Po doručení ďalších dvoch cenových ponúk
bude stanovený ďalší postup.
V rámci diskusie prečítal návrh na prehodnotenie projektu na nadstavbu MŠ
v Bijacovciach, ktorú doručila ZŠ s MŠ Bijacovce na základe podnetu Rady školy. Starosta k
tomuto bodu otvoril diskusiu. Poslanci danú žiadosť považujú za bezpredmetnú. Poslanci OZ
sa zhodli, že nie je potrebné prehodnotiť daný projekt, nakoľko táto otázka bola riešená ešte v
januári 2016 a v súčasnosti je žiadosť o poskytnutie dotácia z národného projektu „Take
awey“ schválená. V rámci tohto bodu poslanci prediskutovali organizáciu práce menších
obecných služieb, problém státia kamiónov s možnosťou parkovania na iných miestach ako
na verejnom priestranstve pred Obecným úradom.
Poslanec OZ Ing. Novák podal návrh na možnosť získania pozemkov, ktoré sú v súčasnosti
vo vlastníctve Pozemkového fondu za účelom rozvoja obce. Po krátkej diskusii starosta obce
ento bod ukončil.
K bodu 7:
Starosta obce poďakoval poslancom, prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Bijacovciach 27. 10. 2016
Zapisovateľ: Ing. Mária Kubiková

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

Overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Mydlár

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

Ing. Ján Novák

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

UZNESENIA
z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bijacovce
konaného dňa 28.10.2016
Obecné zastupiteľstvo na svojom 19. zasadnutí prerokovalo :
 správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 žiadosť o vydanie súhlasu k umiestneniu stávkovej kancelárie Tipsport prevádzke
Bijacovce č. 137
 žiadosť Správy a údržby ciest PSK o odpredaj pozemkov pod cestou III. Triedy č.
III./3216 v k. ú. Bijacovce, ktorá sa nachádza na časti parciel KN-C par. č. 2364/1,
590 a 2359.
Uznesenie č.1
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. b e r i e n a v e d o m i e
a/správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ

v Bijacovciach, 27.10.2016
Mgr. Ján Pivovarniček
Starosta obce
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
a/ žiadosť o vydanie súhlasu k umiestneniu stávkovej kancelárie Tipsport v prevádzke
Bijacovce č. 137

v Bijacovciach, 27.10.2016
Mgr. Ján Pivovarniček
Starosta obce

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s ch v a ľ u j e
a/ odpredaj pozemkov pod cestou III. Triedy č. III./3216 v k. ú. Bijacovce, ktorá sa
nachádza na časti parciel KN-C par. č. 2364/1, 590 a 2359.

v Bijacovciach, 27.10.2016
Mgr. Ján Pivovarniček
Starosta obce

