OBEC BIJACOVCE, Obecný úrad 053 06 Bijacovce č. 7
Zápisnica z 31. zasadnutia OZ v Bijacovciach, konaného dňa 20.01.2018 v sále OD so
začiatkom o 14.00 hod. evidovaná v podacom denníku č. 26/2018 - 01 , A-10
Prítomní:
- starosta obce Mgr. Ján Pivovarniček
- poslanci OZ : Ing. Jozef Burik, Ing. Jozef Mydlár, Ing. Ján Novák, MVDr. Jozef
Pentrák
- Hostia – viď. prezenčná listina
Program :
1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu
2. IBV Bijacovce – stretnutie s vlastníkmi pôdy na parcele „Za furmanom“ p. č E-KN 246
- 255 k.ú. Bijacovce
3. Diskusia
4. Záver
K bodu 1 :
Starosta obce Mgr. Ján Pivovarniček privítal prítomných. Za zapisovateľa
31. 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 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 informoval prítomných o prijatí uznesenia na 30. zasadnutí OZ o
započatí vysporiadania pozemkov pre IBV formou odkúpenia ornej pôdy od vlastníkov. Na
rokovanie bolo pozvaných 18 vlastníkov ornej pôdy na parcele „Za Furmanom“ p. č. 246 až
p. č. 255 k. ú. Bijacovce na základe predloženého návrhu poslanca OZ Ing. Jozefa Burika..
Starosta obce podal informáciu o cene ornej pôdy v zmysle zákona o DzN a odkúpnej
hodnote, ktorá nemôže byť menšia ako 3,33 € za m2. Po týchto úvodných informáciach
starosta obce otvoril k danému bodu diskusiu. O slovo sa prihlásil Ing. Jozef Burik, ktorý
predstavil zámer odkúpenia ornej pôdy na celkovej výmere 1900 m2 s vytvorením pozemkov
na IBV v počte 19, resp. 24 v závislosti od výmeru jedného pozemku na IBV.
.
K bodu 3
V rámci tohto bodu starosta obce doporučil prekonzultovať možnosť odkúpenia ornej
pôdy od vlastníkov vo finančnej komisii pri OZ spolu s ekonómkou OcÚ. Do úvahy pripadá
kombinovaný spôsob financovania z rozpočtu obce na rok 2018 a prijatia úveru. Výkup
pozemkov bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí OZ. Starosta obce tento bod ukončil.
K bodu 4:

Starosta obce poďakoval poslancom, prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
V Bijacovciach 20.01.2018
Zapisovateľ: Ing. Jozef Mydlár

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

Overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Burik

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

Ing. Ján Novák

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

