
 OBEC BIJACOVCE, Obecný úrad 053 06 Bijacovce č. 7

Zápisnica z 27. zasadnutia OZ v Bijacovciach, konaného dňa 31.08.2017 v zasadačke
OcÚ so začiatkom o 19.00 hod. evidovaná v podacom denníku č. BIJ-2017/042-OCU-07 UJ6,
A-10

Prítomní:
- starosta obce Mgr. Ján  Pivovarniček
- poslanci OZ :  Ing. Jozef Burik, Michal Lepeták, Ing. Jozef Mydlár, Dušan Pavluvčík,

MVDr. Jozef Pentrák, Ľubomír Zajac
- Hostia – viď. prezenčná listina 

Program : 

1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
2. Úprava rozpočtu obce na rok 2017

- stanovisko hlavného kontrolóra obce k úprave rozpočtu
- schválenie úpravy rozpočtu                                                                        

3. Žiadosť ZŠ s MŠ Bijacovce o uvoľnenie finančných prostriedkov           
4. Žiadosť Petra Tomuska, Bijacovce č. 23 o zámenu pozemku          
5. Diskusia
6. Záver 

K bodu 1 :

Starosta  obce  Mgr.  Ján  Pivovarniček  privítal  prítomných.  Za  zapisovateľa
27.  zasadnutia   OZ  navrhol  Ing.  Máriu  Kubikovú.  Za  overovateľov  zápisnice  navrhol
poslancov  MVDr.  Jozef  Pentráka  a  Michala  Lepetáka.  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:

Po otvorení tohto bodu starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku obce aby predniesla
stanovisko  k  úprave  rozpočtu  obce  na  rok  2017.  Stanovisko  tvorí  samostatnú  prílohu
k zápisnici. Následne starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu. Do diskusie sa prihlásil
p. Burík, ktorý navrhuje úpravu rozpočtu bez návratných zdrojov financovania – bez úveru,
ktorý poslanci OZ schválili na 6. mimoriadnom zasadnutí uznesením č. 1/B/a dňa 10.07.2017.
Zároveň navrhol aby na položku rekonštrukciu šatne boli rozpočtované finančné prostriedky
presunuté z položiek:   ekonomickej  klasifikácie  820 splácanie  istiny vo výške 15.  000 €,
splácanie úrokov z istiny vo výške 5.000 €, nadstavba MŠ  vo výške 15. 000 €. Po úprave
jednotlivých položiek položka  717 002 rekonštrukcia šatní je  v celkovej výške 53. 000 €.
Medzi  poslancami  prebehla  voľná  diskusia,  ktorej  sa  zúčastnili  všetci  poslanci.  Poslanci
súhlasia s návrhom p. Buríka. Následne starosta obce o úprave rozpočtu obce na rok 2017
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 úprave rozpočtu na  rok 2017                                 

B. r u š í         
a/ uznesenie č. 1/B/a zo dňa 10.07.2017 o prijatí úveru vo výške 50.000 €                  

C. s c h v a ľ u j e 
a/ úpravu rozpočtu bez prijatia návratných zdrojov financovania a to: príjmová časť vo
výške 619 731 € výdavková časť vo výške 619 731 €.

Hlasovanie : 6 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa, uznesenie schválené

Starosta tento bod ukončil.

K bodu 3  

Na úvod tohto bodu starosta obce prečítal žiadosť ZŠ s MŠ Bijacovce doručenú na
obecný úrad dňa 20.07.2017 evidovanú v podacom denníku pod číslom Bij-2017/42- OcU-10,
ktorej predmetom je uvoľnenie finančných prostriedkov v položke údržba budovy. Žiadosť
tvorí samostatnú prílohu k zápisnici. Po oboznámení poslancov OZ zo žiadosťou udelil slovo
p. Paľonderovej – riaditeľke ZŠ s MŠ, ktorá danú žiadosť prediskutovala s poslancami OZ.
V rámci diskusie sa poslanci s riaditeľkou ZŠ s MŠ zhodli o predložení cenových ponúk na
opravu sokla budovy základnej školy.  Po krátkej diskusii starosta obce dal o tejto žiadosti
hlasovať.

Uznesenie č. 2
         
Obecné zastupiteľstvo obce Bijacovce po prerokovaní

    A.  S ch v a ľ u j e

            a/ žiadosť o uvoľnenie finančných prostriedkov na položke údržba budovy        

Hlasovanie: 6 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa. Uznesenie schválené.

Po hlasovaní starosta obce tento bod ukončil. 

K bodu 4:

Po otvorení tohto bodu starosta obce prečítal žiadosť p. Petra Tomuska doručenú na
obecný úrad dňa 03.07.2017 evidovanú v podacom denníku pod číslom Bij-2017/91-OcU,
ktorej predmetom je zámena pozemku na parcele č. 589/2 k.ú. Bijacovce o výmere 13 m²  za
pozemok na parcele č. 341/3 k.ú. Bijacovce o výmere 15 m². Žiadosť tvorí samostatnú prílohu
k tejto zápisnici.  Po vysvetlení uvedenej žiadosti  starosta obce otvoril diskusiu. Po krátkej
diskusii, ktorej sa zúčastnili všetci poslanci sa OZ zhodlo na súhlase zámeny pozemku. 



Uznesenie č. 3
         
Obecné zastupiteľstvo obce Bijacovce po prerokovaní 3/5 väčšinou všetkých poslancov

    A.  S c h v a ľ u j e 

            a/ v zmysle § 9 ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov schvaľuje zámenu pozemku registra C KN  parcelné číslo 341/3 
druh  pozemku  zastavané  plochy  a  nádvoria  o  výmere  15  m² (vytvoreného  
geometrickým plánom č. 1/2014 geodeta Jozefa Chovanca), ktorý je vo výlučnom  
vlastníctve obce Bijacovce za pozemok registra C KN č. 589/2 druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m² (vytvoreného geometrickým plánom č. 
1/2014 geodeta Jozefa Chovanca), ktorý je vo výlučnom vlastníctve Petra Tomuska, 
nar. 29.04.1984, bytom Bijacovce č. 23 a to bez vzájomného finančného vyrovnania. 
Zámenu pozemku parcela č. 589/2 k.ú. Bijacovce o výmere 13 m² za pozemok parcela
č. 341/3 k.ú. Bijacovce o mýmere 15 m².

Hlasovanie: 6 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa. Uznesenie schválené.

K bodu 5:

Na  úvod  tohto  bodu  starosta  obce  informoval  poslancov  možnosti  umiestnenia
pamätnej  tabule  pre  obyvateľov  obce  odvlečených  do  gulagov  a  pracovných  táborov  na
budove OcÚ. Vyhotovenie tabule zabezpečí konfederácia politických väzňov so sídlom v Sp.
Novej Vsi. Po krátkej diskusii poslanci s umiestnením pamätnej tabule súhlasia.  

Následne  sa  o  slovo  prihlásil  p.  Mydlár,  ktorý  upozornil  na  problém  v  obci  s
neprispôsobivými občanmi Bijacoviec,  ktorí  robia neporiadok nielen na uliciach obce,  ale
zároveň na obecnom cintoríne.  P. Mydlár navrhuje prijať dvoch zamestnancov, ktorí budú
zabezpečovať poriadok v obci. Po prediskutovaní tohto problému sa poslanci zhodli, že týmto
problémov sa budú zaoberať na nasledujúcom zasadnutí OZ, nakoľko je podaná žiadosť o
NFP  na  miestne  občianske  poriadkové  služby.  V  prípade  neschválenia  žiadosti  budú  sa
návrhom p. Mydlára zaoberať.

V závere tohto bodu starosta obce informoval poslancov o vykonaní inventarizácie
a predložil  návrh na zloženie  jednotlivých inventarizačných komisií  a zároveň informoval
poslancov o termínoch inventarizácie.

Zloženie inventarizačných komisií je v nasledovnom členení:
IK pre úsek správy – obecný úrad,  šachová miestnosť a telocvičňa Bijacovce č. 10

1. Ing. Jozef Burík – predseda
2. Ing. Ján Novák – člen
3. Zuzana Topoliová – člen
4. Ing. Mária Kubiková - člen

IK pre kultúru
1. Dušan Pavluvčík – predseda
2. MVDr. Jozef Pentrák - člen
3. Michal Zajac – člen



IK pre požiarnu ochranu OHZ
1. Michal Lepeták – predseda
2. Lukáš Soľár – člen
3. Ing. Bohuš Dzugas – člen

IK pre kuchyňu a sálu – obecného domu
1. Ľubomír Zajac – predseda
2. MVDr. Jozef Pentrák – člen
3. Ing. Mária Kubiková – člen
4. Monika Bučáková – člen

IK pokladne, peniaze na ceste, ceniny, bankové účty, pohľadávky a záväzku
1. Ing. Jozef Burík – predseda
2. Ing. Jozef Mydlár – člen
3. Zuzana Topoliová – člen

IK pre dlhodobý finančný majetok, oprávky k dlhodobému majetku, opravné položky,
oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov, bankové úvery a výpomoci, rezervy,
ostatné  podsúvahové  účty,  časové  rozlíšenie,  obstarávanie  dlhodobého  hmotného,
nehmotného a finančného majetku – nedokončené investície

1. Ing. Jozef Burík - predseda
2. Ing. Jozef Mydlár – člen
3. Zuzana Topoliová – člen

IK pre CO
1. Ing. Ján Novák – predseda
2. Dušan Pavluvčík – člen
3. Ing. Mária Kubiková -člen

Vykonanie  inventarizácie  v  rozpočtových  organizácií  obce  t.j.  Základná  škola
s materskou školou Bijacovce vydá vlastné príkazy na vykonanie inventarizácie s menovaním
inventarizačných komisií, ktoré predložia OcU do 06.10.2017. Štatutárny zástupca základnej
školy prizve na inventarizáciu Michala Lepetáka. Následne starosta obce dal o jednotlivých
inventarizačných komisiách hlasovať.

Uznesenie č. 4
         
Obecné zastupiteľstvo obce Bijacovce po prerokovaní

    A.  S ch v a ľ u j e

            a/ Inventarizáciu obce s inventarizačnými komisiami.    

Hlasovanie: 6 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa. Uznesenie schválené.



K bodu 6: 

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

V Bijacovciach  30. 08. 2017

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

Overovatelia zápisnice: MVDr. Jozef Pentrák ................................................

                                      Michal Lepeták ...............................................



U Z N E S E N I A 

z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bijacovce
konaného dňa 31.08.2017

Obecné zastupiteľstvo na svojom 27. zasadnutí  prerokovalo :
 stanovisko hlavnej kontrolórky obce k úprave rozpočtu na rok 2017         
 úpravu rozpočtu obce na rok 2017                                                       
 žiadosť ZŠ s MŠ Bijacovce o uvoľnenie finančných prostriedkov
 žiadosť Petra Tomuska, Bijacovce č. 23 o zámenu pozemku    
 inventarizáciu obce a zloženie inventarizačných komisií

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 úprave rozpočtu na  rok 2017                                 

B. r u š í         
a/ uznesenie č. 1/B/a zo dňa 10.07.2017 o prijatí úveru vo výške 50. 000 €                 

C. s c h v a ľ u j e 
a/ úpravu rozpočtu bez prijatia návratných zdrojov financovania a to: príjmová časť vo
výške 619 731 € výdavková časť vo výške 619 731 €.

v Bijacovciach, 31.08.2017

           Mgr. Ján Pivovarniček
               starosta obce

Uznesenie č. 2
         
Obecné zastupiteľstvo obce Bijacovce po prerokovaní

    A.  S ch v a ľ u j e

            a/ žiadosť o uvoľnenie finančných prostriedkov na položke údržba budovy       

v Bijacovciach, 31.08.2017

          Mgr. Ján Pivovarniček
                starosta obce



Uznesenie č. 3
         
Obecné zastupiteľstvo obce Bijacovce po prerokovaní

    A.  S ú h l a s í    

            a/  v zmysle § 9 ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov schvaľuje zámenu pozemku registra C KN  parcelné číslo 341/3 
druh  pozemku  zastavané  plochy  a  nádvoria  o  výmere  15  m² (vytvoreného  
geometrickým plánom č. 1/2014 geodeta Jozefa Chovanca), ktorý je vo výlučnom  
vlastníctve obce Bijacovce za pozemok registra C KN č. 589/2 druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m² (vytvoreného geometrickým plánom č. 
1/2014 geodeta Jozefa Chovanca), ktorý je vo výlučnom vlastníctve Petra Tomuska, 
nar. 29.04.1984, bytom Bijacovce č. 23 a to bez vzájomného finančného vyrovnania. 
Zámenu pozemku parcela č. 589/2 k.ú. Bijacovce o výmere 13 m² za pozemok parcela
č. 341/3 k.ú. Bijacovce o mýmere 15 m².    

v Bijacovciach, 31.08.2017

          Mgr. Ján Pivovarniček
                starosta obce

Uznesenie č. 4
         
Obecné zastupiteľstvo obce Bijacovce po prerokovaní

    A.  S ch v a ľ u j e

            a/ Inventarizáciu obce s inventarizačnými komisiami.    

v Bijacovciach, 31.08.2017

          Mgr. Ján Pivovarniček
                starosta obce


