OBEC BIJACOVCE, Obecný úrad 053 06 Bijacovce č. 7
Zápisnica z 26. zasadnutia OZ v Bijacovciach, konaného dňa 23.06.2017 v zasadačke
OcÚ so začiatkom o 19.30 hod. evidovaná v podacom denníku č. BIJ-2017/042-OCU-06 UJ6,
A-10
Prítomní:
- starosta obce Mgr. Ján Pivovarniček
- poslanci OZ : Ing. Jozef Burik, Michal Lepeták, Ing. Jozef Mydlár, Ing. Ján Novák,
MVDr. Jozef Pentrák, Ľubomír Zajac
- Hostia – viď. prezenčná listina
Program :
1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
2. Správa o plnení uznesení
3. Záverečný účet obce za rok 2016
- správa nezávislého audítora
- stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
- schválenie záverečného účtu
4. Financovanie výstavby futbalových šatní formou prijatia úveru
5. Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2017
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
7. Prihláška stolnotenisového oddielu STK Bijacovce do súťaže
8. Diskusia
9. Záver
K bodu 1 :
Starosta obce Mgr. Ján
26. zasadnutia OZ navrhol Ing.
poslancov Ing. Jozefa Mydlára a
zasadnutí sú prítomní 6 poslanci
programu.

Pivovarniček privítal prítomných. Za zapisovateľa
Máriu Kubikovú. Za overovateľov zápisnice navrhol
Michala Lepetáka. Starosta obce skonštatoval, že na
OZ, čím je OZ uznášania schopné a predniesol návrh

Hlasovanie za program rokovania :
6 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa, program rokovania schválený
K bodu 2:
Starosta obce predniesol správu o plnení uznesení z 25. 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:
Po otvorení tohto bodu starosta obce prečítal správu nezávislého audítora z overenia
individuálnej ročnej závierky za rok 2016 a správu z overenia konsolidovanej ročnej účtovnej
závierky za rok 2016. Následne po prečítaní oboch správ starosta obce udelil slovo
Ing. Kokoruďovej, kontrolórke obce Bijacovce. Kontrolórka obce konštatovala, že záverečný

účet je v súlade s platnou legislatívou a doporučuje ho schváliť bez výhrad. Po prednesení
stanoviska prebehla voľná diskusia medzi poslancami, ktorej sa zúčastnili všetci poslanci.
Stanovisko hlavného kontrolóra, správa nezávislého audítora a záverečný účet obce tvoria
prílohu k tejto zápisnici. Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie stanovisko
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a zároveň správu nezávislého audítora z overenia
ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce. Po prerokovaní OZ starosta obce dal 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 hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016
b/ Správu nezávislého audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky za rok 2016
c/ Správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok
2016
B. s c h v a ľ u j e
a/ Celoročné hospodárenie obce Bijacovce 2016 bez výhrad.
b/ Rozdelenie prebytku rozpočtu za rok 2016 vo výške 27. 047, 60 € do rezervného
fondu sa pridelí 10% t.j. 2.705 €
Hlasovanie : 6 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa, uznesenie schválené
Starosta obce tento bod ukončil.

K bodu 4:
Po otvorení tohto bodu starosta obce udelil slovo Ing. Kokoruďovej, kontrolórke obce
aby predniesla stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
k účelu financovania investičných potrieb obce – prístavba, nadstavba futbalových šatní.
Stanovisko tvorí samostatnú prílohu k zápisnici. Poslanci OZ berú dané stanovisko na
vedomie. Po predložení správy starosta obce otvoril k tejto problematike diskusiu, ktorej sa
zúčastnili všetci poslanci. Po krátkej diskusii sa OZ zhodlo na odročení tohto bodu. Následne
starosta tento bod ukončil.
K bodu 5:
Po otvorení tohto bodu starosta obce vyzval kontrolórku obce, aby predniesla správu o
kontrolnej činnosti za 1. polrok 2017, ktorej predmetom bola kontrola evidovania a
vymáhania nedoplatkov za poskytovanie služieb TKR k 31.12.2015. Správa tvorí samostatnú
prílohu k tejto zápisnici. Po oboznámení s obsahom správy a jej výsledkami starosta obce
otvoril k tomuto bodu diskusiu. Po krátkej diskusii, ktorej sa zúčastnili všetci poslanci starosta
obce dal o schválení kontrolnej činnosti za 1. polrok hlasovať:
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo obce Bijacovce po prerokovaní
A. S ch v a ľ u j e
a/ správu o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2017

Hlasovanie: 6 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa. Uznesenie schválené.
Starosta obce tento bod ukončil.

K bodu 6:
Po otvorení tohto bodu sa o slovo prihlásil p. Burik o doplnenie návrhu kontrolnej
činnosti na 2. polrok 2017, ktorej predmetom je kontrola zmlúv uzatvorených obcou
Bijacovce a ZŠ s MŠ Bijacovce, týkajúcich sa rekonštrukčných a stavebných prác, so
zameraním na záručné podmienky za obdobie 2015-2016. Následne starosta obce o návrhu
kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017 dal hlasovať a následne tento bod ukončil.
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo obce Bijacovce po prerokovaní
A. S ch v a ľ u j e
a/ plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017
Hlasovanie: 6 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa. Uznesenie schválené.
K bodu 7:
V úvode tohto bodu starosta obce informoval poslancov OZ o prihlásenie mladých
občanov obce Bijacovce do stolnotenisového zväzu. Následne informoval poslancov o
požiadavke zakúpiť vybavenie v zložení: 2x stolnotenisový stôl, sieťku a rakety. Následne
otvoril k tomuto bodu diskusiu. Po krátkej diskusii (zúčastnili sa všetci poslanci) poslanci
berú na vedomie danú prihlášku a zároveň odporúčajú výboru STK naštudovať si Všeobecné
záväzné nariadenie obce o poskytovaní dotácie. Zároveň doporučujú predložiť konkrétny
návrh a rozpočet na zakúpenie požadovaného inventára. Následne starosta obce tento bod
ukončil.
K bodu 8:
Po otvorení bodu diskusia sa o slovo prihlásila p. Topoliová, ekonómka obce
Bijacovce, ktorá informovala poslancov o rozpočtových opatreniach, ktoré budú zohľadnené
pri najbližšej úprave rozpočtu. Poslanci dané opatrenia berú na vedomie.
Následne starosta obce tento bod ukončil.
K bodu 9:
Starosta obce poďakoval poslancom, prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
V Bijacovciach 23. 06. 2017
Zapisovateľ: Ing. Mária Kubiková

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

Overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Mydlár

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

Michal Lepeták

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

UZNESENIA
z 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bijacovce
konaného dňa 23.06.2017
Obecné zastupiteľstvo na svojom 26. zasadnutí prerokovalo :
 správu o plnení uznesení
 stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2016
 správu nezávislého audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky za rok 2016
 správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016
 celoročné hospodárenie obce za rok 2016 a rozdelenie prebytku obce za rok 2016
 financovanie výstavby futbalových šatní Bijacovce
 správu o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2017
 plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. b e r i e n a v e d o m i e
a/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016
b/ Správu nezávislého audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky za rok 2016
c/ Správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok
2016
B. s c h v a ľ u j e
a/ Celoročné hospodárenie obce Bijacovce 2016 bez výhrad.
b/ Rozdelenie prebytku rozpočtu za rok 2016 vo výške 27. 047, 60 € do rezervného
fondu sa pridelí 10% t.j. 2.705 €
v Bijacovciach, 23.06.2017
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo obce Bijacovce po prerokovaní
A. S ch v a ľ u j e
a/ správu o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2017
v Bijacovciach, 23.06.2017
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo obce Bijacovce po prerokovaní
A. S ch v a ľ u j e
a/ plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017
v Bijacovciach, 23.06.2017
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

