OBEC BIJACOVCE, Obecný úrad 053 06 Bijacovce č. 7
Zápisnica z 5. zasadnutia OZ v Bijacovciach, konaného dňa 28.05.2015 v zasadačke
OcÚ so začiatkom o 19.00 hod. evidovaná v podacom denníku č. 366/2015 UJ6, A-10
Prítomní:
- starosta obce Mgr. Ján Pivovarniček
- poslanci OZ : Michal Lepeták, Ing. Jozef Mydlár, Dušan Pavluvčík, MVDr. Jozef
Pentrák, Ľubomír Zajac.
- Ing. Mária Kubiková – admin. pracovník obecného úradu
- Hostia – viď. prezenčná listina
Program :
1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
2. Správa o plnení uznesení
3. Zriadenie obchodnej spoločnosti obce, menovanie konateľa a členov dozornej rady
spoločnosti
4. Diskusia
5. Záver
K bodu 1:
Starosta obce Mgr. Ján Pivovarniček privítal prítomných. Za zapisovateľku
5. zasadnutia OZ navrhol Ing. Máriu Kubikovú. Za overovateľov zápisnice navrhol
poslancov Michala Lepetáka a MVDr.Jozefa Pentráka. Starosta obce skonštatoval,
že na zasadnutí je prítomných 5 poslancov OZ, čím je OZ uznášania schopné a predniesol
návrh programu.
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 predchádzajúcich zasadaní
/príloha k zápisnici/. K uvedenej správe neboli vznesené žiadne pripomienky. Poslanci
OZ berú správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní na vedomie.
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Starosta obce tento bod ukončil.

K bodu 3:
Starosta obce v rámci tohto bodu otvoril diskusiu. Poslanci si jednotlivé dokumenty
potrebné
k založeniu s.r.o. preštudovali. O slovo sa prihlásia kontrolórka obce
Ing. Kokoruďová, ktorá podotkla, že je potrebné pred schválením danej obchodnej
spoločnosti zistiť, ako to funguje v iných obciach, zistiť potrebné licenčné poplatky
a poplatky súvisiace s prevádzkou poskytovaných služieb televízneho káblového rozvodu.
Zároveň podotkla, že je potrebné spracovať dôkladnú ekonomickú analýzu, či účastníci budú
ochotní platiť vyšší poplatok a podobne. A až tak pristúpiť k schvaľovaniu spoločnosti.
S týmto názorom sa stotožňuje väčšina prítomných poslancov. Následne sa do diskusie
prihlásil p. Ing. Mydlár, ktorý predniesol návrh na uznesenie : Odložiť tento bod na
nasledujúce rokovanie OZ a zistiť potrebné informácie ohľadom licenčných poplatkov a
ďalších nákladov súvisicich s poskytovaním služieb TKR. Starosta obce dal o tomto bode
hlasovať.
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
Odročenie založenia obcodnej spoločnosti obce na nasledujúce rokovanie OZ a zistiť
potrebné informácie ohľadom licenčných poplatkov a ďalších nákladov súvisicich s
poskytovaním služieb TKR
Hlasovanie : 5 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa, uznesenie schválené

K bodu 4:
V rámci tohto bodu starosta obce otvoril diskusiu. V rámci diskusie poslanci
diskutovali o možnosti premiestnenia autobusovej zastávky na efketívnejšie miesto, aby plnila
svoj účel, nakoľko ju teraz ľudia nevyužívajú.
Ďalším príspevkom do diskusie bol dotaz p. Kokoruďovej, ohľadom odpadovej
šachty, ktorá žiada, aby p. Novák – predseda stavebnej komisie prišiel priamo na miesto
a spoločne vyriešili daný problém. Starosta obce zašle písomné poverenie na prešetrenie danej
situácie Ing. Novákovi.
V rámci diskusie sa o slovo prihlásil p. Mydlár, ktorý sa informoval ohľadom
plánovanej cesty v obci Bijacovce ( aká je predpokladaná výška nákladov na realizáciu
a pod.) Na daný dotaz odpovedal starosta obce, že firma JOGA zatiaľ nespracovala cenovú
ponuku. P. Mydlár navrhuje do danej firmy zavolať, prípadne ich navštíviť a informovať
ohľadom cenovej ponuky na danú cestu. Zároveň podotkol, že zodpovední za danú úlohu je
starosta obce a p. Mydlár.
V rámci diskusie starosta obce informoval poslancov o doručení realizačného projektu
futbalových šatní a zároveň poslanci voľne diskutovali ohľadom územného plánu. Následne
starosta obce tento bod ukončil.

K bodu 5:
Starosta obce poďakoval poslancom, prítomným za účasť a zasadanie ukončil.

V Bijacovciach 29. 05. 2015
Zapisovateľ: Ing. Mária Kubiková

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

Overovatelia zápisnice: MVDr. Jozef Pentrák

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

Michal Lepeták

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

UZNESENIA
z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bijacovce
zo dňa 28.05.2015
Obecné zastupiteľstvo na svojom 5. zasadnutí prerokovalo :
- správu o plnení uznesení
- založenie obchodnej spoločnosti v súvislosti s poskytovaním služieb TKR
- diskusné príspevky poslancov OZ
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
v Bijacovciach, 29.05.2015
Mgr. Ján Pivovarniček
Starosta obce

Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
Odročenie založenia obcodnej spoločnosti obce na nasledujúce rokovanie OZ a zistiť
potrebné informácie ohľadom licenčných poplatkov a ďalších nákladov súvisicich s
poskytovaním služieb TKR
v Bijacovciach, 29.05.2015
Mgr. Ján Pivovarniček
Starosta obce

