OBEC BIJACOVCE, Obecný úrad 053 06 Bijacovce č. 7
Zápisnica z 25. zasadnutia OZ v Bijacovciach, konaného dňa 26.05.2017 v zasadačke
OcÚ so začiatkom o 19.00 hod. evidovaná v podacom denníku č. BIJ-2017/042-OCU-04 UJ6,
A-10
Prítomní:
- starosta obce Mgr. Ján Pivovarniček
- poslanci OZ : Ing. Jozef Burik, Michal Lepeták, Ing. Jozef Mydlár, Ing. Ján Novák,
Dušan Pavluvčík, Ľubomír Zajac
- Hostia – viď. prezenčná listina
Program :
1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
2. Žiadosť ZŠ s MŠ o uvoľnenie viazaných finančných prostriedkov na výstavbu oplotenia
areálu ZŠ s MŠ
3. Žiadosť ZŠ s MŠ o ponechanie samostatných tried v školskom roku 2017/2018
4. Financovanie výstavby futbalových šatní Bijacovce
5. Diskusia
6. Záver
K bodu 1 :
Starosta obce Mgr. Ján Pivovarniček privítal prítomných. Za zapisovateľa
25. zasadnutia OZ navrhol Ing. Jozefa Mydlára. Za overovateľov zápisnice navrhol
poslancov Ing. Jozefa Burika a Ing. Jána Nováka. Starosta obce skonštatoval, že na zasadnutí
sú prítomní 6 poslanci OZ, čím je OZ uznášania schopné a predniesol návrh programu.
Hlasovanie za program rokovania :
6 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa, program rokovania schválený
K bodu 2:
V úvode tohto bodu starosta obce odovzdal slovo p. riaditeľke ZŠ s MŠ PaedDr.
Paľonderovej, ktorá prítomných informovala o predložených cenových ponukách na
rekonštrukciu oplotenia areálu ZŠ s MŠ. Na základe predložených cenových ponúk a rôznych
technológií oplotenia OZ schvaľuje dodávateľa stavby Tomass s.r.o. Žehra 2 v celkovej
hodnote diela 14 966,33 €. Zároveň predseda finančnej komisie OZ Ing. Burík doporučil
schváliť OZ uvoľnenie viazaných finančných prostriedkov z položky 630 – údržba vo výške
15 000 €.
Uznesenie č.1
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
a) výber dodávateľa stavebných prác – rekonštrukcia oplotenia areálu ZŠ s MŠ
Bijacovce – spoločnosť Tomass s. r. o Žehra v objeme 14 966,33 €
b) uvoľnenie viazaných finančných prostriedkov z kapitoly 630 – údržba v objeme
15 000 € na rekonštrukciu oplotenia areálu ZŠ s MŠ Bijacovce

Hlasovanie: 6 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa, uznesenie schválené
K bodu 3:
Starosta obce informoval prítomných poslancov o doručení žiadosti ZŠ s MŠ
Bijacovce o ponechaní samostatných tried s nižším počtom žiakov pre nový školský rok
2017/2018 a otvoril k danému bodu diskusiu. Riaditeľka ZŠ s MŠ Bijacovce informovala
prítomných o zápise do prvého ročníka ZŠ a navýšení celkového počtu žiakov na 63, čo
oproti terajšiemu školskému roku je nárast o 9 žiakov, čím rozpis finančných prostriedkov na
pokrytie mzdových a prevádzkových nákladov postačuje na riadny chod školy. Poslanci OZ
skonštatovali, že organizácia jednotlivých tried je v kompetencii riaditeľky ZŠ s MŠ a
predloženú žiadosť OZ berie na vedomie.
K bodu 4:
Starosta obce predložil OZ ponuku PRIMA banky na poskytnutie úveru. OZ
doporučuje starostovi obce osloviť bankové spoločnosti VÚB a Slovenské sporiteľňa o
predloženie ponuky na poskytnutie úveru z dôvodu porovnania podmienok. Následne starosta
obce tento bod ukončil.
K bodu 5:
Starosta obce informoval prítomných o diskusii z príležitosti návštevy prezidenta SR
p. Andreja Kisku v Spojenej strednej škole. Diskusia sa týkala riešenia rómskej otázky v
oblasti pred primárneho vzdelávania, bývania a ukončenia povinnej školskej dochádzky v
SSŠ v Bijacovciach a aktuálneho vzdelávania.
Starosta obce ďalej informoval prítomných poslancov o vyhlásení výberového konania
na pracovné pozície údržbár obce, terénna sociálna práca, terénna práca a pripravovanej
výzve na občianske poriadkové hliadky.
K bodu 6:
Starosta obce poďakoval poslancom, prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
V Bijacovciach 26. 05. 2017
Zapisovateľ: Ing. Jozef Mydlár

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

Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Novák

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

Ing. Jozef Burik

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

UZNESENIA
z 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bijacovce
konaného dňa 26.05.2017
Obecné zastupiteľstvo na svojom 25. zasadnutí prerokovalo :
 Žiadosť ZŠ s MŠ o uvoľnenie viazaných finančných prostriedkov na výstavbu
oplotenia areálu ZŠ s MŠ
 Žiadosť ZŠ s MŠ o ponechanie samostatných tried v školskom roku 2017/2018
 Financovanie výstavby futbalových šatní Bijacovce

Uznesenie č.1
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
a) výber dodávateľa stavebných prác – rekonštrukcia oplotenia areálu ZŠ s MŠ
Bijacovce – spoločnosť Tomass s. r. o Žehra v objeme 14 966,33 €
b) uvoľnenie viazaných finančných prostriedkov z kapitoly 630 – údržba v objeme
15 000 € na rekonštrukciu oplotenia areálu ZŠ s MŠ Bijacovce

v Bijacovciach, 26.05.2017

Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

