
  OBEC BIJACOVCE, Obecný úrad 053 06 Bijacovce č. 7

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Bijacovciach, konaného dňa 01.12.2014 
v sále OD so začiatkom o 19.00 hod. evidovaná v podacom denníku č. 693/2014 UK1, A-10

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

Pavluvčík, Ľubomír Zajac, Michal Lepeták, MVDr. Jozef Pentrák 
- hostia: Ing. Mária Kubiková – admin. pracovník obecného úradu, Alžbeta Kožárová – 

podpredsedníčka MVK  pre komunálne voľby a obyvatelia obce viď. prezenčná listina

Program :
1. Úvod

a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a 

                            odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 
                            novozvoleného obecného zastupiteľstva 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ
f) Vystúpenie novozvoleného starostu obce

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
3. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov 
4. Určenie platu starostu obce 
5. Diskusia
6.   Záver 

K bodu 1:

a) Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia  zahájil predsedajúci - zástupca starostu obce 
Ing. Jozef Burik, ktorý privítal prítomných. 

b)  Za  zapisovateľku   ustanovujúceho  zasadnutia  určil  Ing.  Máriu  Kubikovú. 
Za overovateľov zápisnice určil p. Michala Lepetáka a Ing. Jozefa Mydlára. 

c)  Následne vyzval  podpredsedníčku miestnej  volebnej  komisie  Alžbetu Kožárovú, 
aby  predniesla  správu  o  výsledkoch  komunálnych  volieb  zo  dňa  17.  11.  2014.  Správa 
o výsledkoch tvorí prílohu zápisnice.

d)  Predsedajúci  vyzval  novozvoleného starostu Mgr.  Jána Pivovarnička,  aby zložil 
zákonom predpísaný sľub podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a  doplnkov.   Po zložení  predpísaného sľubu novozvolený starosta  obce 
prevzal insígnie, osvedčenie o zvolení za starostu obce a ujal sa vedenia rokovania zasadnutia. 

e)  Predsedajúci  vyzval  novozvolených  poslancov  OZ,  aby  zložili  sľub  podľa 
§ 11 zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom zriadení  v  znení  neskorších zmien  a  doplnkov. 
Po  zložení  predpísaného  sľubu  si  novozvolení  poslanci  prevzali  osvedčenie  o  zvolení 
za poslanca OZ.  Starosta obce konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 7 poslanci, čím je OZ 
uznášania schopné. V tomto bode Ing. Jozef Mydlár vyhlásil vzdanie sa akejkoľvek finančnej 
náhrady za výkon poslanca OZ. 



f) Starosta obce vyslovil poďakovanie za účasť v komunálnych voľbách a všetkým, 
ktorí ho podporili svojimi hlasmi, odstupujúcim poslancom, kontrolórke obce a všetkým, ktorí 
sa podieľali na pomoci pri riešení úloh a problémov v minulom volebnom období. Vo svojom
príhovore  ďalej  informoval  o  finančnom  toku  v  obci  zároveň  informoval  o  dotáciách 
z Eurofondov a taktiež predstavil organizačnú štruktúru obecného úradu. V závere starosta 
obce vyzval všetkých občanov o pomoc a spoluprácu. Starosta obce predložil  uznesenie k 
danému bodu, o ktorom OZ nehlasovalo. 

Uznesenie č. 1

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A. b e r i e   na  v e d o m i e

− výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
− vystúpenie novozvoleného starostu
− vyhlásenie Ing. Jozefa Mydlára o vzdaní sa akejkoľvek finančnej náhrady za výkon 

svojej funkcie poslanca OZ 

B. k o n š t a t u j e,  že

− novozvolený starosta  obce Mgr.  Ján Pivovarniček zložil  zákonom predpísaný sľub 
starostu obce

− zvolení  poslanci  obecného  zastupiteľstva  zložili  zákonom prepísaný sľub poslanca 
obecného  zastupiteľstva  :  Ing.  Jozef  Burik,  Michal  Lepeták,  Ing.  Jozef  Mydlár, 
Ing. Ján Novák, Dušan Pavluvčík, MVDr. Jozef Pentrák, Ľubomír Zajac  

 
K bodu 2:

V tomto bode starosta  obce predniesol  návrh programu ustanovujúceho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. Následne starosta obce dal o programe hlasovať:

    Hlasovanie  za program :  7  – za,  0  – proti,  0  –  zdržal  sa,  program rokovania 
schválený

K bodu 3:
 
V zmysle § 15 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a  doplnkov  OZ  menuje  stále  komisie  pri  OZ  pre  nové  funkčné  obdobie  a  navrhuje 
ich predsedov : 

Komisia finančná a pre správu majetku – predseda Ing. Jozef Burik 
Komisia pre výstavbu a územné plánovanie – predseda Ing. Ján Novák 
Komisia pre kultúru a šport – predseda Dušan Pavluvčík
Komisia pre školstvo a vzdelanie – predseda Michal Lepeták 
Komisia pre ochranu verejného poriadku – predseda Ľubomír Zajac
Komisia pre ochranu životného prostredia – predseda MVDr. Jozef Pentrák 



Uznesenie č. 2

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

      A. z r i a ď u j e

Komisiu finančnú a pre správu majetku
Komisiu pre výstavbu a územné plánovanie 
Komisiu pre kultúru a šport

. Komisiu pre školstvo a vzdelanie 
Komisiu pre ochranu verejného poriadku 
Komisiu pre ochranu životného prostredia 

B. v o l í

      a) predsedu Ing. Jozefa Burika pre komisiu finančnú a pre správu majetku
      b) predsedu Ing. Jána Nováka pre komisiu pre výstavbu a územné plánovanie

c) predsedu Dušana Pavluvčíka pre komisiu pre kultúru a šport     
d) predsedu  Michala Lepetáka pre komisiu pre školstvo a vzdelanie
e) predsedu Ľubomíra Zajaca pre komisiu pre ochranu verejného poriadku
f) predsedu MVDr. Jozefa Pentráka pre komisiu pre ochranu životného prostredia

Následne starosta obce dal o uznesení na zriadenie komisií a ich predsedov hlasovať: 

Hlasovanie : 7 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa, uznesenie schválené.                 

K bodu 4: 

V  tomto  bode  starosta  obce  udelil  slovo   p.  Ing.  Burikovi,  ktorý  v súlade 
so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov predniesol návrh na určenie mesačného 
platu  starostu  Mgr.  Jána  Pivovarnička  vo  výške  1360,-  €.  Následne  starosta  obce  otvoril 
k  tomuto  bodu  diskusiu.  Kejže  do  diskusie  sa  nik  neprihlásil  starosta  obce  dal  o určení 
mesačného platu hlasovať: 

Uznesenie č. 3

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

U r č u j e 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu Mgr. 
Jána Pivovarnička vo výške 1360,- €

    Hlasovanie : 6 – za, 0 – proti, 1 – zdržal sa, uznesenie schválené. 



K bodu 5: 

              Následne starosta otvoril diskusiu, v ktorej vyzval poslancov a prítomných občanov, 
aby predniesli svoje dotazy a pripomienky. O slovo sa prihlásil p. Ing. Mydlár, ktorý touto 
cestou poďakoval občanom za podporu v komunálnych voľbách. Následne sa o slovo prihlásil 
p. Ing. Burik, ktorý vyzval občanov, ktorí majú záujem byť členmi  finančnej komisie nech 
o tom informujú p. Ing.  Burika.  Následne starosta obce informoval  poslancov a občanom 
o najbližšom zasadnutí  OZ. Keďže do diskusie sa nik neprihlásil,  starosta obce tento bod 
uzavrel. 

K bodu 6: 
 
Starosta obce poďakoval novozvoleným a zároveň aj bývalým poslancom,  hosťom 

za účasť na ustanovujúcom  zasadnutí, ktoré následne ukončil. 

V Bijacovciach  01. 12. 2014

Zapisovateľ: Ing. Mária Kubíková      .................................................. 

Overovatelia zápisnice: Michal Lepeták                                    ..................................................

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

  
   



       U Z N E S E N I A 

Z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bijacovce
zo dňa 01.12.2014

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí  prerokovalo :

- Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
- Návrh na zriadenie komisií  obecného zastupiteľstva, voľba predsedov komisií
- Návrh na určenie mesačného platu starostu obce

Uznesenie č. 1

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A. b e r i e   na  v d o m i e

− výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
− vystúpenie novozvoleného starostu
− vyhlásenie Ing. Jozefa Mydlára o vzdaní sa akejkoľvek finančnej náhrady za výkon 

svojej funkcie poslanca OZ 

B. k o n š t a t u j e,  že

novozvolený starosta obce Mgr. Ján Pivovarniček zložil zákonom predpísaný sľub 
starostu obce
zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom prepísaný sľub poslanca  

      obecného zastupiteľstva : Ing. Jozef Burik, Michal Lepeták, Ing. Jozef Mydlár, 
      Ing. Ján Novák, Dušan Pavluvčík, MVDr. Jozef Pentrák, Ľubomír Zajac  

 

v Bijacovciach, 02.12.2014

Mgr. Ján Pivovarniček
     Starosta obce



Uznesenie č. 2

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

      A. z r i a ď u j e

Komisiu finančnú a pre správu majetku
Komisiu pre výstavbu a územné plánovanie 
Komisiu pre kultúru a šport

. Komisiu pre školstvo a vzdelanie 
Komisiu pre ochranu verejného poriadku 
Komisiu pre ochranu životného prostredia 

B. v o l í

      a) predsedu Ing. Jozefa Burika pre komisiu finančnú a pre správu majetku
      b) predsedu Ing. Jána Nováka pre komisiu pre výstavbu a územné plánovanie

c) predsedu Dušana Pavluvčíka pre komisiu pre kultúru a šport     
d) predsedu  Michala Lepetáka pre komisiu pre školstvo a vzdelanie
e) predsedu Ľubomíra Zajaca pre komisiu pre ochranu verejného poriadku
f) predsedu MVDr. Jozefa Pentráka pre komisiu pre ochranu životného prostredia

v Bijacovciach, 02.12.2014

Mgr. Ján Pivovarniček
         Starosta obce 

Uznesenie č. 3

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

U r č u j e 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu Mgr. 
Jána Pivovarnička vo výške 1360,- €

v Bijacovciach, 02.12.2014

Mgr. Ján Pivovarniček
      Starosta obce


