
 OBEC BIJACOVCE, Obecný úrad 053 06 Bijacovce č. 7

Zápisnica z 20. zasadnutia OZ v Bijacovciach, konaného dňa 28.11.2016 v zasadačke
OcÚ so začiatkom o 17.00 hod. evidovaná v podacom denníku č. 740/2016 UJ6, A-10

Prítomní:
- starosta obce Mgr. Ján  Pivovarniček
- poslanci OZ :  Ing. Jozef Mydlár,  Ing. Ján Novák, Dušan Pavluvčík,  MVDr. Jozef

Pentrák, Ľubomír Zajac
 
Program : 

1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu
2. Úprava rozpočtu na rok 2016

- úprava rozpočtu ZŠ s MŠ Bijacovce
- úprava rozpočtu obce 
- stanoviska kontrolórky obce k úprave rozpočtu

3. Návrh na VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a 
drobné stavebné odpady

4. Diskusia
5. Záver 

 
K bodu 1:

Starosta  obce  Mgr.  Ján  Pivovarniček  privítal  prítomných.  Za  zapisovateľku
20.  zasadnutia   OZ  navrhol  Ing.  Máriu  Kubikovú.  Za  overovateľov  zápisnice  navrhol
poslancov Ľubomíra Zajaca a Dušana Pavluvčíka.  Starosta obce skonštatoval, že na zasadnutí
sú prítomní 5 poslanci  OZ, čím je OZ uznášania schopné a predniesol návrh programu.

Hlasovanie za program rokovania :

5 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa, program jednohlasne schválený

K bodu 2:

V rámci tohto bodu starosta obce vyzval kontrolórku obce Ing. Ľudmilu Kokoruďovú,
aby prečítala  stanovisko k  úprave rozpočtu  na rok 2016.  Kontrolórka v uvedenej  správe
/samostatná  príloha  k  zápisnici/  skonštatovala  dodržanie  ustanovení  zákonov  týkajúcich
sa  územnej  samosprávy   a  odporučila  OZ v  Bijacovciach  úpravu  rozpočtu  na  rok  2016
schváliť.  Následne kontrolórka požiadala p. Baranovú o odôvodnenie úpravy jednotlivých
položiek. Poslanci berú dané stanovisko na vedomie. Následne starosta obce otvoril diskusiu
k danej problematike.

V diskusii p. Baranová odôvodnila jednotlivé navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ Bijacovce.
Medzi  poslancami,  kontrolórkou  a   p.  Baranovou  prebehla  voľná  diskusia.  P.  Baranová
upovedomila poslancov OZ o nevyčerpaní finančných prostriedkov funkčnej klasifikácie 630
o objeme 1.100 € (údržba budovy), ktoré navrhujú presunúť na odmeny pre zamestnancov
MŠ. V rámci diskusie sa o slovo prihlásil p. Mydlár, ktorý navrhuje pre učiteľky MŠ odmeny
za pripravenie kultúrneho programu pre dôchodcov. Poslanci s daným návrhom súhlasia. P.
Baranová   upovedomila  poslancov  o  nevyčerpaní  finančných  prostriedkov  na  položkách
funkčnej klasifikácie 620 (zdravotné poistenie -ročný preplatok zo ZP za rok 2015) v objeme
307 €,  na položkách funkčnej klasifikácie 610 a 620 rozpočtovaných pre školskú jedáleň v



objeme 500 Eur, a na položke 610 v materskej škole v objeme 200 Eur. Poslanci jednotlivé
navýšenia navrhujú presunúť na odmeny pre zamestnancov materskej školy a školskej jedálne
v celkom výške 2.107 €. V rámci rozpočtu na prenesené a originálne kompetencie sa OZ
uznieslo   na  úprave  rozpočtu  ZŠ  s  MŠ  Bijacovce  pre  prenesené  kompetencie  v  objeme
163.173 € a Originálne kompetencie v objeme 90.490 €. 

V  rámci  tohto  bodu  následne  starosta  obce  vyzval  p.  Topoliovú,  aby  poslancov
oboznámila  s  jednotlivými  zmenami  v  rozpočte.  Medzi  poslancami  a  ekonómkou  obce
prebehla  voľná  diskusia.  Po  krátkej  diskusii,  ktorej  sa  zúčastnili  všetci  prítomní  poslanci
sa  obecné zastupiteľstvo zhodlo  na úprave  rozpočtu 2016 v celkovej výške 552 737 €.
V závere tohto bodu dal starosta obce o úprave rozpočtu hlasovať:

Uznesenie č.1

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A.  b e r i e    n a   v e d o m i e
a) stanovisko kontrolórky obce k úprave rozpočtu na rok 2016

B.  s c h v a ľ u j e
a) presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu MŠ a ŠKJ z nasledovných       

                položiek: funkčná klasifikácia 610- údržba budov v objeme 1.100 Eur, ŠKD  z 
    položky  funkčnej klasifikácie 610 a 620 v objeme  500 €,  z položky zdravotné 
    poistenie v objeme 307 € a položky funkčnej klasifikácie 620 v objeme 200 € na 
    položku odmeny v objeme 2.100 €

b) úpravu rozpočtu na prenesené kompetencie vo výške 163 173 € (v členení:
    prenesené kompetencie 148 739 Eur, ostatné dotácie: 14 434 Eur).

c) úpravu rozpočtu na originálne kompetencie vo výške 90. 490 €  Eur vrátane     
                vlastných príjmov

d) úpravu rozpočtu obce vo výške 552 737 Eur vrátane rozpočtových organizácii

Hlasovanie : 5 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa, uznesenie schválené.

K bodu 3: 

V rámci tohto bodu starosta obce predniesol návrh na VZN č. 3/2016   o miestnych
daniach  a  miestnom poplatku  za  komunálne  a  drobné  stavebné  odpady a  otvoril  k  tejto
problematike diskusiu. Po krátkej diskusii OZ vydáva návrh na  VZN č. 3/2016   o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.

Starosta obce tento bod ukončil.

K bodu 4: 

V  rámci  bodu  diskusia   starosta  obce  prečítal  žiadosť  p.  Romany  Mišenčíkovej,
doručenú  na  obecný  úrad  dňa  25.11.2016  evidovanú  v  podacom  denníku   pod  číslom
734/2016. Predmetom žiadosti je zakúpenie vertikálnych žalúzii do nájomného bytu č. 4. .



Následne starosta obce otvoril  k žiadosti  diskusiu. Po krátkej diskusii,  ktorej  sa zúčastnili
všetci  prítomní  poslanci  sa OZ zhodlo na odročení danej  žiadosti.  Žiadosť bude následne
prejednaná po úhrade zálohy v objeme 500 Eur na základe zmluvy o nájme. 

V rámci diskusie starosta obce informoval poslancov o cenových ponukách – firma
Euroball, Bamac a Hanisko  na realizáciu futbalovej šatne (cenové ponuky od jednotlivých
firiem tvoria samostatnú prílohu k zápisnici). Poslanci sa zhodli na zmene krytiny, ktorú je
potrebné zmeniť v projekte projektantom. Po krátkej diskusii k tejto problematike následne
starosta obce tento bod ukončil. 

K bodu 5: 

Starosta obce  poďakoval poslancom, prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Bijacovciach  28. 11. 2016

Zapisovateľ: Ing. Mária Kubiková         ............................................. 

Overovatelia zápisnice: Ľubomír Zajac                                        .............................................

                                      Dušan Pavluvčík                                      .............................................



U Z N E S E N I A 

z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bijacovce
konaného dňa 28.11.2016

Obecné zastupiteľstvo na svojom 20. zasadnutí  prerokovalo :

 úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Bijacovce na rok 2016
 úpravu rozpočtu obce na rok 2016
 stanovisko hlavnej kontrolórky k úprave rozpočtu na rok 2016
 návrh na VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a 

drobné stavebné odpady
 žiadosť Romany Mišenčíkovej na zakúpenie a montáž žalúzii do nájomného bytu č. 4

Uznesenie č.1

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A.  b e r i e    n a   v e d o m i e
a) stanovisko kontrolórky obce k úprave rozpočtu na rok 2016

B.  s c h v a ľ u j e
a) presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu MŠ a ŠKJ z nasledovných       

                položiek: údržba budov v objeme 1.100 Eur, ŠKD  z položky  funkčnej klasifikácie 
    610 a 620 v objeme  500 €,  z položky zdravotné poistenie v objeme 307 € a     

                položky funkčnej klasifikácie 620 v objeme 200 € na položku odmeny v objeme    
                2.100 €

b) úpravu rozpočtu na prenesené kompetencie vo výške 163 173 € (v členení:
    prenesené kompetencie 148 739 Eur, ostatné dotácie: 14 434 Eur).

c) úpravu rozpočtu na originálne kompetencie vo výške 90. 490 €  Eur vrátane     
                vlastných príjmov

d) úpravu rozpočtu obce vo výške 552 737 Eur vrátane rozpočtových organizácii

v Bijacovciach, 28.11.2016
                              Mgr. Ján Pivovarniček

                        Starosta obce


