OBEC BIJACOVCE, Obecný úrad 053 06 Bijacovce č. 7
Zápisnica z 28. zasadnutia OZ v Bijacovciach, konaného dňa 20.10.2017 v zasadačke
OcÚ so začiatkom o 19.00 hod. evidovaná v podacom denníku č. BIJ-2017/042-OCU-11 UJ6,
A-10
Prítomní:
- starosta obce Mgr. Ján Pivovarniček
- poslanci OZ : Ing. Jozef Burik, Ing. Jozef Mydlár, Dušan Pavluvčík, Ing. Ján Novák
- Hostia – viď. prezenčná listina
Program :
1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
2. Správa o plnení uznesení
3. Žiadosť ZŠ s MŠ Bijacovce o uvoľnenie finančných prostriedkov pre rok 2017 na
položke údržba budov – prenesené kompetencie
4. Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §
50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.
5. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu ,, Zriadenie občianskej
poriadkovej služby v obci Bijacovce“
6. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV pre
podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo
7. Žiadosť DHZ Bijacovce o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 – 90.
výročie založenia DPO v obci
8. Diskusia
9. Záver
K bodu 1 :
Starosta obce Mgr. Ján Pivovarniček privítal prítomných. Za zapisovateľa
28. zasadnutia OZ navrhol Ing. Máriu Kubikovú. Za overovateľov zápisnice navrhol
poslancov Dušana Pavluvčíka a Ing. Jána Nováka. Starosta obce skonštatoval, že na zasadnutí
sú prítomní 4 poslanci OZ, čím je OZ uznášania schopné a predniesol návrh programu.
Hlasovanie za program rokovania:
4 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa, program rokovania schválený
K bodu 2:
Starosta obce predniesol správu o plnení uznesení z 26. a 27. 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. Starosta tento
bod ukončil.
K bodu 3
Na úvod tohto bodu starosta obce prečítal žiadosť ZŠ s MŠ Bijacovce doručenú na
obecný úrad dňa 06.10.2017 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. Dzugasovej – zástupkyni riaditeľa ZŠ s MŠ, ktorá danú žiadosť prediskutovala
s poslancami OZ, ktorej sa zúčastnili všetci poslanci. V rámci diskusie sa poslanci zhodli
o uvoľnení finančných prostriedkov. Po krátkej diskusii starosta obce dal o tejto žiadosti
hlasovať.
Uznesenie č. 1
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: 4 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa. Uznesenie schválené.
Po hlasovaní starosta obce tento bod ukončil.
K bodu 4:
Po otvorení tohto bodu starosta obce oboznámil poslancov o uzatvorení zmluvy
s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny o poskytnutí príspevku na voľné pracovné miesto
údržbár obecného úradu. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú – 9 mesiacov s refundáciou
mzdy v objeme 80% ceny práce. Zmluva tvorí samostatnú prílohu k zápisnici. Poslanci
poskytnuté informácie berú na vedomie. Následne starosta obce tento bod ukončil.
K bodu 5:
V úvode tohto bodu starosta obce informoval poslancov OZ o schválení žiadosti
o nenávratný finančný príspevok na miestnu občiansku poriadkovú službu v obci Bijacovce.
Následne informoval poslancov o výberovom konaní, ktoré sa konalo dňa 06.10.2017, dĺžke
trvania projektu a ohľadom financovania projektu. Následne otvoril k tomuto bodu diskusiu.
V rámci diskusie sa o slovo prihlásil p. Burík s pripomienkou, aby financovanie obcou bolo
skutočne 5%, aby sme v budúcnosti pri schvaľovaní rozpočtu neriešili navýšenie vlastných
finančných prostriedkov na daný projekt. Medzi poslancami prebehla voľná diskusia, ktorej
sa zúčastnili všetci poslanci a následne starosta obce tento bod ukončil.
K bodu 6:
Po otvorení tohto bodu starosta obce informoval poslancov o výzve na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020, z programu 7.4 – podpora
na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre
vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Ide o výzvu
1.3.1 investície súvisiace s vytváraním podmienok vytvárania voľného času – úprava plochy
na realizovanie klziska v zime a v lete využívanie danej plochy floorball. Druhá výzva 1.3.6
nákup prídavných zariadení
zakúpenie nakladača UNC s príslušenstvom (celá
dokumentácia k výzve je prílohou k tejto zápisnici). Po predložení návrhov starosta obce

otvoril k tomuto bodu diskusiu. Po krátkej diskusii, ktorej sa zúčastnili všetci poslanci,
starosta obce dal o zapojení sa do výziev hlasovať:
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo obce Bijacovce po prerokovaní
A. S ch v a ľ u j e
a/ podanie žiadosti o NFP z PRV výzvy 7.4. – podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry – aktivita 1.
Výstavba športoviska
b/ podanie žiadosti o NFP z PRV výzvy 7.4. – podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry – aktivita 6
nákup zariadení na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu
miestnych komunikácii a chodníkov
Hlasovanie: 4 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa. Uznesenie schválené.
Po hlasovaní starosta obce tento bod ukončil.
K bodu 7:
Na úvod tohto bodu starosta obce prečítal žiadosť DHZ Bijacovce doručenú na obecný
úrad dňa 20.10.2017, evidovanú v podacom denníku pod číslom Bij-2017/42-OcU-12, ktorej
predmetom je poskytnutie dotácie na rok 2018 vo výške 7.500 € z dôvodu organizovania
slávnosti 90. výročia založenia DHZ. Žiadosť tvorí samostatnú prílohu k zápisnici. Po
oboznámení poslancov OZ zo žiadosťou udelil slovo p. Dzugasovi – predsedovi DHZ. P.
Dzugas oboznámil poslancov s plánovaným priebehom akcie, bližším financovaním 90.
výročia a zároveň s financovaním DHZ. Následne p. Dzugas vyslovil požiadavku o potrebe
zrealizovať na futbalovom ihrisku spevnenú plochu potrebnú na organizovanie súťaží.
Starosta obce otvoril k tejto žiadosti diskusiu. V rámci diskusie, ktorej sa zapojili všetci
poslanci, poslanci súhlasia s konaním hasičského dňa pri príležitosti 90. výročia založenia
DHZ. Zároveň podotkli, že obnos požadovaných finančných prostriedkov je veľmi vysoký.
Po dohode z členmi DHZ sa zhodli, že obec vypracuje projektovú dokumentáciu, ktorá je
potrebná na spevnenie plochy do mája 2018 a obec daný projekt zrealizuje. DHZ v rámci
svojej réžie zabezpečí hasičský deň, ktorý bol prezentovaný na OZ. Následne starosta obce
dal o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo obce Bijacovce po prerokovaní
A. S ch v a ľ u j e
a/ vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu spevnenej plochy na
futbalovom ihrisku, ohlásenie drobnej stavby s termínom zahájenia projektu máj 2018
Hlasovanie: 4 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa. Uznesenie schválené.

Po hlasovaní starosta obce tento bod ukončil.
K bodu 8:
V rámci bodu diskusia sa o slovo prihlásila p. Ing. Kokoruďová – kontrolórka obce,
ktorá prečítala žiadosť od p. Jozefa Krajníka o vykonaní kontroly. Žiadosť tvorí samostatnú
prílohu k zápisnici. Následne starosta obce otvoril k danej žiadosti diskusiu. V rámci diskusie,
ktorej sa zúčastnili všetci poslanci, sa zhodli na neschválení doplnenia plánu kontroly na II.
polrok 2017. Následne starosta obce dal o danom návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo obce Bijacovce po prerokovaní
A. N e ch v a ľ u j e
a/ doplnenie plánu kontroly na II. polrok 2017 v zmysle podnetu p. Jozefa Krajníka.
Hlasovanie: 4 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa. Uznesenie schválené.
V rámci diskusie sa o slovo prihlásil p. Mydlár s pripomienkou, aby nájomcom
obecných bytov, ktorý nemajú zaplatené nájomné bolo postúpené exekútorovi.
V rámci diskusie p Kubiková, predložila cenovú ponuku na zakúpenie bezpečnostnej
výstroje potrebnej pre práce vo výškach pre údržbára. Cenová ponuka tvorí samostatnú
prílohu k zápisnici. Poslanci súhlasia so zakúpením danej výstroje.
K bodu 9:
Starosta obce poďakoval poslancom, prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
V Bijacovciach 20. 10. 2017
Zapisovateľ: Ing. Mária Kubiková

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

Overovatelia zápisnice: Dušan Pavluvčík

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

Ing. Ján Novák

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

UZNESENIA
z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bijacovce
konaného dňa 20.10.2017
Obecné zastupiteľstvo na svojom 28. zasadnutí prerokovalo :
 Správu o plnení uznesení
 Žiadosť ZŠ s MŠ Bijacovce o uvoľnenie finančných prostriedkov pre rok 2017 na
položke údržba budov – prenesené kompetencie
 Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa
§ 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.
 Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu ,, Zriadenie občianskej
poriadkovej služby v obci Bijacovce“
 Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV pre
podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo
 Žiadosť DHZ Bijacovce o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 – 90.
výročie založenia DPO v obci
 Diskusné príspevky poslancov OZ

Uznesenie č. 1
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, 20.10.2017
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo obce Bijacovce po prerokovaní
A. S ch v a ľ u j e
a/ podanie žiadosti o NFP z PRV výzvy 7.4. – podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry – aktivita 1.
Výstavba športoviska
b/ podanie žiadosti o NFP z PRV výzvy 7.4. – podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry – aktivita 6
Nákup zariadení na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu
miestnych komunikácii a chodníkov

v Bijacovciach, 20.10.2017
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo obce Bijacovce po prerokovaní
A. S ch v a ľ u j e
a/ vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu spevnenej plochy na
futbalovom ihrisku, ohlásenie drobnej stavby s termínom zahájenia projektu máj 2018

v Bijacovciach, 20.10.2017
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo obce Bijacovce po prerokovaní
A. N e ch v a ľ u j e
a/ doplnenie plánu kontroly na II. polrok 2017 v zmysle podnetu p. Jozefa Krajníka

v Bijacovciach, 20.10.2017
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

