
 OBEC BIJACOVCE, Obecný úrad 053 06 Bijacovce č. 7

Zápisnica z 29. zasadnutia OZ v Bijacovciach, konaného dňa 30.11.2017 v zasadačke
OcÚ so začiatkom o 19.00 hod. evidovaná v podacom denníku č. BIJ-2017/042-OCU-14 UJ6,
A-10

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

Ľubomír Zajac
- Hostia – viď. prezenčná listina 

Program : 

1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
2. Správa o plnení uznesení                                                                                
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Bijacovce č. 1/2017 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so 
sídlom na území obce Bijacovce na rok 2018

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Bijacovce č. 2/2017 o určení príspevkov 
detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ 
Bijacovce

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Bijacovce č. 3/2017 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

6. Štatút MAS LEV Levoča, financovanie                                                                              
7. Výsledky inventarizácie majetku obce, menovanie vyraďovacej a likvidačnej komisie 
8. Voľba prísediacich podľa zákona č. 385/2000 Z.z. O sudcoch a prísediacich v znení 

neskorších predpisov
9. Diskusia
10. Záver 

K bodu 1 :

Starosta  obce  Mgr.  Ján  Pivovarniček  privítal  prítomných.  Za  zapisovateľa
29.  zasadnutia   OZ  navrhol  Ing.  Máriu  Kubikovú.  Za  overovateľov  zápisnice  navrhol
poslancov  Ľubomíra  Zajaca  a  Ing.  Jozefa  Mydlára.  Starosta  obce  skonštatoval,  že  na
zasadnutí  sú  prítomní  4  poslanci   OZ,  čím je  OZ uznášania  schopné a  predniesol  návrh
programu. O slovo sa prihlásil p. Burík, ktorý žiada do programu zaradiť bod výkup parciel E
č. 246 – 255  k.ú. Bijacovce pre pozemky IBV. Následne starosta o doplnenie tohto bodu dal
hlasovať:

Hlasovanie za doplnenie programu o bod výkup parciel E č. 246 – 255 v extraviláne 
k.ú. Bijacovce pre pozemky IBV :

5 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa, doplnenie programu schválené

Hlasovanie za doplnenie programu rokovania:

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

 



Hlasovanie za program rokovania:

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

K bodu 2:

Starosta  obce  predniesol  správu  o  plnení  uznesení  z   28.  zasadania  OZ  /príloha
k  zápisnici/.  Starosta  obce  informoval  poslancov  o  nesplnení  uznesenia  č.  2/B  zo  dňa
20.10.2017 nakoľko žiadosť obce Bijacovce bola vylúčená uchádzačov o pridelenie dotácie.
Zároveň upovedomil poslancov, že pri najbližšej výzve bude znova zaslaná žiadosť. Poslanci
doporučujú aby pri podaní žiadosti bol prehodnotení nákup zariadení na komunálnu techniku
na čistenie, údržbu zelene  a zimnú údržbu miestnych  komunikácii  a  chodníkov  a  aby  sa
zakúpila kĺbová technika.  Poslanci OZ berú správy  o plnení uznesení z predchádzajúcich
zasadaní na vedomie. Starosta tento bod ukončil.

K bodu 3  

V rámci tohto bodu starosta obce predniesol návrh na VZN č. 1/2017 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom
na území  obce Bijacovce na rok 2018  a otvoril  k tejto  problematike diskusiu.  Po krátkej
diskusii OZ vydáva návrh na  VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Bijacovce na rok
2018. Starosta obce tento bod ukončil.

K bodu 4:

V  rámci  tohto  bodu  starosta  obce  predniesol  návrh  na  VZN  č.  2/2017  o  určení
príspevkov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školskej jedálni pri ZŠ s
MŠ Bijacovce a otvoril k tejto problematike diskusiu. Po krátkej diskusii OZ vydáva návrh na
VZN č. 2/2017 o určení príspevkov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v
školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Bijacovce. Starosta obce tento bod ukončil.

K bodu 5:

V rámci tohto bodu starosta obce predniesol návrh na VZN č. 3/2017   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. 3/2017   o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.  Starosta obce tento
bod ukončil.

K bodu 6: 

Po otvorení tohto bodu starosta obce informoval  poslancov o získaní  štatútu MAS
LEV, ktorej obec je členom. Následne informoval poslancov o ďalších krokoch a spolupráce s
danou organizáciou. Medzi poslancami a starostom obce prebehla voľná diskusia. V závere
diskusie sa poslanci zhodli na zvýšení fixného členského príspevku z 0,50 Eur/ obyvateľa na
0,80 Eur/obyvateľa. Následne starosta dal o fixnom členskom príspevku hlasovať:



Uznesenie č. 1
         
Obecné zastupiteľstvo obce Bijacovce po prerokovaní

    A.  S ch v a ľ u j e

        a/ navýšenie fixného členského príspevku z 0,50 Eur/obyvateľa na 0,80 Eur/obyvateľa
v  rámci  programovacieho  obdobia  počas  rokov  2018-2023.  Flexibilný  členský  
príspevok, ktorý sa viaže na obcou získané nenávratné finančné prostriedky, ostáva na 
úrovni 3% zo zazmluvnenej  sumy schváleného projektu.  Toto uznesenie nahrádza  
predchádzajúce uznesenie pod číslom 5/A zo dňa 26.11.2015

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

Po hlasovaní starosta obce tento bod ukončil. 

K bodu 7:

V  úvode  tohto  bodu  starosta  obce  predložil  návrh  na  zloženie  vyraďovacej
a likvidačnej komisie. Poslanci s daným návrhom jednotlivých komisií súhlasia.
 

Vyraďovacia komisia:
1. Ing. Jozef Mydlár – predseda
2. Ing. Ján Novák - člen
3. Dušan Pavluvčík – člen

Likvidačná komisia:
1. Ing. Jozef Burík - predseda
2. Ľubomír  Zajac – člen
3. MVDr. Jozef  Pentrák – člen
4. Michal Lepeták - člen

Po určení komisií  starosta obce informoval  poslancov o výsledkoch inventarizácie.
Poslanci OZ sa zhodli na odročení tohto bodu – výsledkov inventarizácie. 

Uznesenie č. 2
         
Obecné zastupiteľstvo obce Bijacovce po prerokovaní

    A.  S ch v a ľ u j e

        a/ vyraďovaciu komisiu
b/ likvidačnú komisiu

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

Po hlasovaní starosta obce tento bod ukončil. 



 K bodu 8: 

V úvode tohto bodu starosta obce informoval poslancov o voľbe prísediacich podľa
§ 140 Zákona č.  385/2000 Z.z. O sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých
zákonov  v  znení  neskorších  predpisov,  ktorú  zaslal  okresný  súd  SNV  dňa  17.10.2017,
evidovanú v podacom denníku pod číslom Bij-2017/42-OcU-13. Doručený list tvorí prílohu k
zápisnici. Následne starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu. Po krátkej diskusii, ktorej sa
zúčastnili všetci poslanci, OZ nezvolilo prísediaceho podľa § 140 Zákona č.  385/2000 Z.z. O
sudcoch  a  prísediacich  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších
predpisov. OZ berie možnosť voľby prísediaceho na vedomie.

Doplnený bod: 

Po otvorení  tohto  bodu starosta  obce  udelil  slovo p.  Buríkovi.  Na úvod p.  Burík,
poďakoval za zaradenie bodu do programu a následne predstavil alternatívu zmeny územného
plánu. Spracovaný návrh tvorí samostatnú prílohu k zápisnici. P. Burík navrhuje pre zahájenie
IBV odkúpenie parciel  E-KN  v rozsahu od č. 246-255 k.u. Bijacovce.  Pre výkup parciel
zároveň navrhuje stanoviť znalca pre určenie bonity pôdohospodárskej pôdy, osloviť roľnícke
družstvo,  aby  vyčíslilo  prenájom  pôdy  na  parcelách  č.  246-255  k.ú.  Bijacovce  za  1m².
Následne po získaní týchto informácií uskutočniť stretnutie s vlastníkmi parciel č. 246 až 255.
Zároveň p. Burík navrhuje, aby daná alternatíva bola pravidelne prejednávaná na zasadnutiach
obecných zastupiteľstiev a zároveň, aby bola stanovená komisia  pre výkup pozemkov pre
IBV.  Po  predstavení  návrhu  starosta  obce  otvoril  k  tomuto  bodu  diskusiu.  K  danej
problematike sa diskusie zúčastnili všetci poslanci. Následne starosta obce dal o návrhu p.
Buríka 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/ odkúpenie parciel E-KN č. 246 až č. 255 k.ú Bijacovce
b/ oslovenie znalca pre určenie bonity pôdohospodárskej pôdy
c/ oslovenie RD Bijacovce, aby vyčíslila nájom pôdy za 1m²
d/ zorganizovať stretnutie s vlastníkmi parciel E-KN č. 246 až č. 255 k.ú. Bijacovce
e/ alternatívu zmeny územného plánu pravidelne prejednávať
f/ zriadiť komisiu pre výkup pozemkov IBV

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

 K bodu 9:

V úvode tohto bodu starosta obce informoval poslancov o zverejnení návrhu plánu
kontrolnej činnosti na I. polrok 2018, ktorý bude schvaľovaný na OZ v decembri. Zároveň
informoval  poslancov  o  možnosti  doplnenia  poprípade  zmeny  návrhu.  Poslanci  danú
informáciu berú na vedomie.



V  rámci  tohto  bodu  sa  o  slovo  prihlásil  p.  Novák,  ktorý  informoval  poslancov
o  postúpení  problému  s  odpadovou  vodou  na  s.č.  140.  Zároveň  informoval  poslancov,
že  po  vyčíslení  a  doručení  cenovej  ponuky  predloží  návrh  na  obecné  zastupiteľstvo  pre
efektívne vyriešenie danej situácie.

V rámci diskusie sa poslanci zhodli na odmene pre kontrolórku obce vo výške 10% z
ročnej mzdy. Starosta o návrhu dal hlasovať:

Uznesenie č. 4
         
Obecné zastupiteľstvo obce Bijacovce po prerokovaní

    A.  S ch v a ľ u j e

        a/ odmenu kontrolórke obce vo výške 10% z  ročnej mzdy.

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

 K bodu 10:

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

V Bijacovciach  30. 11. 2017

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

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

                                      Ing. Jozef Mydlár ................................................



U Z N E S E N I A 

z 29. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bijacovce
konaného dňa 30.11.2017

Obecné zastupiteľstvo na svojom 28. zasadnutí  prerokovalo :
 Správu o plnení uznesení                                                                                
 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Bijacovce č. 1/2017 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so 
sídlom na území obce Bijacovce na rok 2018

 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Bijacovce č. 2/2017 o určení príspevkov
detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ 
Bijacovce

 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Bijacovce č. 3/2017 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 Financovanie MAS LEV, o.z.
 Inventarizáciu obce 
 Diskusné príspevky poslancov OZ 
 odmenu hlavnej kontrolórke obce

Uznesenie č. 1
         
Obecné zastupiteľstvo obce Bijacovce po prerokovaní

    A.  S ch v a ľ u j e

        a/ navýšenie fixného členského príspevku z 0,50 Eur/obyvateľa na 0,80 Eur/obyvateľa
v  rámci  programovacieho  obdobia  počas  rokov  2018-2023.  Flexibilný  členský  
príspevok, ktorý sa viaže na obcou získané nenávratné finančné prostriedky, ostáva na 
úrovni 3% zo zazmluvnenej  sumy schváleného projektu.  Toto uznesenie nahrádza  
predchádzajúce uznesenie pod číslom 5/A zo dňa 26.11.2015

       

v Bijacovciach, 30.11.2017

           Mgr. Ján Pivovarniček
               starosta obce



Uznesenie č. 2
         
Obecné zastupiteľstvo obce Bijacovce po prerokovaní

    A.  S ch v a ľ u j e

        a/ vyraďovaciu komisiu
b/ likvidačnú komisiu

v Bijacovciach, 30.11.2017

           Mgr. Ján Pivovarniček
               starosta obce

Uznesenie č. 3
         
Obecné zastupiteľstvo obce Bijacovce po prerokovaní

    A.  S ch v a ľ u j e

        a/ odkúpenie parciel E-KN č. 246 až č. 255 k.ú Bijacovce
b/ oslovenie znalca pre určenie bonity pôdohospodárskej pôdy
c/ oslovenie RD Bijacovce, aby vyčíslila nájom pôdy za 1m²
d/ zorganizovať stretnutie s vlastníkmi parciel E-KN č. 246 až č. 255 k.ú. Bijacovce
e/ alternatívu zmeny územného plánu pravidelne prejednávať
f/ zriadiť komisiu pre výkup pozemkov IBV

v Bijacovciach, 30.11.2017

           Mgr. Ján Pivovarniček
               starosta obce

Uznesenie č. 4
         

Obecné zastupiteľstvo obce Bijacovce po prerokovaní

    A.  S ch v a ľ u j e

        a/ odmenu kontrolórke obce vo výške 10% z  ročnej mzdy.

v Bijacovciach, 30.11.2017

           Mgr. Ján Pivovarniček
               starosta obce


