OBEC BIJACOVCE, Obecný úrad 053 06 Bijacovce č. 7
Zápisnica z 7. zasadnutia OZ v Bijacovciach, konaného dňa 25. 04. 2019 v zasadačke
OcÚ so začiatkom o 19.00 hod. evidovaná v podacom denníku č. 53/2019-04, UJ6, A-10
Prítomní:
starosta obce Mgr. Ján Pivovarniček
poslanci OZ : Ing. Bohuš Dzugas, Adrián Franko, Michal Lepeták, Ing. Ján Novák,
Ľubomír Zajac
hostia: viď. prezenčná listina
PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
Správa o plnení uznesení
Výberové konanie na pracovnú pozíciu kontrolóra obce na nové funkčné obdobie
IBV Bijacovce – sever
Žiadosť o odpustenie poplatku RD Bijacovce za prenájom spoločenskej sály
Diskusia
Záver

K bodu 1 :
Starosta obce Mgr. Ján Pivovarniček privítal prítomných. Za zapisovateľa
7. zasadnutia OZ navrhol Zuzanu Topoliovú. Za overovateľov zápisnice navrhol poslancov
Ing. Bohuša Dzugasa a Adriána Franka. Starosta obce skonštatoval, že na zasadnutí sú
prítomní 5 poslanci OZ, čím je OZ uznášania schopné. Následne dal o programe hlasovať:
Hlasovanie za program rokovania :
Ing. Bohuš Dzugas, Adrián Franko, Michal Lepeták, Ing. Ján
Za:
5
Novák, Ľubomír Zajac
Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:
Potrebné kvórum:

0

K bodu 2:
Starosta obce predniesol správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
/príloha k zápisnici/. V rámci plnenia uznesenia č. 2/A/a zo dňa 05.04.2019 sa poslanci
zhodli na úlohe pre starostu obce o zistení ceny cirkevných pozemkov na parcele č. 281/1 a
parcele č. 281/2 k.ú. Bijacovce. Zo strany poslancov neboli k uvedenej správe ďalšie žiadne
pripomienky. Poslanci OZ berú správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 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 zo 6. zasadnutia
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:
Potrebné kvórum:

0

Ing. Bohuš Dzugas, Adrián Franko, Michal Lepeták, Ing. Ján
Novák, Ľubomír Zajac

K bodu 3 :
Po otvorení tohto bodu starosta obce privítal Ing. Ľudmilu Kokoruďovú. Následne
starosta obce oboznámil poslancov OZ o späťvzatí prihlášky na hlavného kontrolóra obce
Bijacovce od pani JUDr. Lýdie Budziňákovej, MBA a o ospravedlnení PhDr. Márie
Klapačovej z neprítomnosti na výberovom konaní. Starosta obce informoval prihlásenú
kandidátku o priebehu výberového konania v zmysle uznesenia č. 2/B zo dňa 14.03.2019 a
týmto otvoril výberové konanie. Po prezentácii kandidátky a diskusie s poslancami obecného
zastupiteľstva starosta obce ukončil výberové konanie. Poslanci OZ po zhodnotení
prezentácie sa zhodli na výbere hlavného kontrolóra obce Bijacovce na nové funkčné obdobie
pre Ing. Ľudmilu Kokoruďovú. Následne starosta dal o tomto návrhu poslancov OZ hlasovať:
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
a/ na nové funkčné obdobie 2019 – 2025 hlavnú kontrolórku Ing. Ľudmilu
Kokoruďovú s 30 % pracovným úväzkom
b/podľa § 18 odst.1 zákona č. 369/1990 Zb.z. O obecnom zriadení hlavný
kontrolór smie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom
riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:
Potrebné kvórum:

0

Ing. Bohuš Dzugas, Adrián
Ing. Ján Novák, Ľubomír Zajac

Franko,

Michal

Lepeták,

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. n e s c h v a ľ u j e
a/ na nové funkčné obdobie hlavnú kontrolórku PhDr. Máriu Klapačovú
Hlasovanie:
Za:

0

Proti:

3

Ing. Bohuš Dzugas, Adrián Franko, Ľubomír Zajac

Zdržal sa:

2

Michal Lepeták, Ing. Ján Novák

Neprítomní:

0

Nehlasovali:
Potrebné kvórum:

0

Po hlasovaní starosta obce tento bod ukončil.
K bodu 4:
Po otvorení tohto bodu starosta obce informoval poslancov o podpísaní zmluvy
p. Jaroslava Mydlára a ďalších vlastníkov pozemkov na plánovanej výstavbe IBV Bijacovce –
sever. Následne otvoril k tomuto bodu diskusiu. V rámci diskusie, ktorej sa zúčastnili všetci
poslanci sa zhodli na úlohách pre starostu. Prvou úlohou je zistenie náhradného užívania,
druhou úlohou je pozvať p. Ing. Poláka na najbližšie zasadnutie OZ s cieľom zmeny
územného plánu obce. Treťou, poslednou úlohou je podpísať zmluvu o uzatvorení budúcej
kúpnej zmluvy s p. Milanom Kalinajom. Následne starosta tento bod ukončil.
K bodu 5 :
Po otvorení tohto bodu starosta obce prečítal žiadosť Roľníckeho družstva Bijacovce,
doručenú na obecný úrad dňa 08.04.2019 evidovanú v podacom denníku pod číslom 29/201902, ktorej predmetom je žiadosť o odpustenie poplatku za poskytnutie spoločenskej sály v
Bijacovciach dňa 21.03.2019 z príležitosti organizovania výročnej členskej schôdze. Žiadosť
tvorí samostatnú prílohu k tejto zápisnici. Následne starosta obce otvoril žiadosti diskusiu. Do
diskusie sa zapojili všetci poslanci, ktorí sa zhodli o odpustení poplatku. Následne starosta
obce dal o žiadosti hlasovať.
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
Žiadosť RD Bijacovce o odpustenie poplatku za poskytnutie spoločenskej sály v
Bijacovciach dňa 21.03.2019

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:
Potrebné kvórum:

0

Ing. Bohuš Dzugas, Adrián
Ing. Ján Novák, Ľubomír Zajac

Franko,

Michal

Lepeták,

Po hlasovaní starosta obce tento bod ukončil.
K bodu 6 :
V úvode bodu diskusia starosta obce informoval o cenovej ponuke na protipožiarny
náter od firmy Unistav s.r.o., v hodnote 1.419 Eur. Tento náter je potrebný pre získanie
kladného kolaudačného rozhodnutia. Medzi poslancami prebehla voľná diskusia k danej
problematike, ktorej sa zúčastnili všetci poslanci. Poslanci sa zhodli aby starosta obce oslovil
p. Vlkolinského na spracovanie cenovej ponuky na protipožiarny náter.
V rámci diskusie sa poslanci zhodli aby v rámci aktivačných prác bola vyprataná
pivnica pod budovou č . 10 – telocvičňou.
Následne starosta obce predložil cenovú ponuku od firmy Stoping na spomaľovače,
ktoré sú naplánované na ceste ku cintorínu. O slovo sa prihlásil p. Novák s návrhom, aby
starosta obce oslovil firmu Dopravné značenie s.r.o. a vyžiadal si cenovú ponuku od nich.
Poslanci s daným návrhom súhlasia.
V rámci diskusie sa poslanci OZ informovali o zmluvách o nájme pre SAD Poprad,
a.s. a EUROBUS Spišská Nová Ves. Následne poslanci poverujú starostu obce osobne
prerokovať jednotlivé zmluvy inač je potrebné zrušiť nocovne.
V závere diskusie sa poslanci zhodli na novom sadzobníku poplatkov vybraných
obcou platný od 01.07.2019 v tomto znení:
poskytnutie priestorov sály a kuchyne: svadba 200 €, Ples, zábava 200 Eur, Oslava 100 Eur,
Pečenie 50 eur, Kultúrne podujatie 100 Eur, Predaj 100 Eur. Prípravné činnosti svadobné bez
svadobnej hostiny 100 Eur. Prenájom zasadačky 50 Eur.
Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
Sadzobník poplatkov vybraných obcou platný od 01.07.2019 v tomto znení:
poskytnutie priestorov sály a kuchyne: svadba 200 €, Ples, zábava 200 Eur, Oslava
100 Eur, Pečenie 50 eur, Kultúrne podujatie 100 Eur, Predaj 100 Eur. Prípravné
činnosti svadobné bez svadobnej hostiny 100 Eur. Prenájom zasadačky 50 Eur.

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:
Potrebné kvórum:

0

Ing. Bohuš Dzugas, Adrián
Ing. Ján Novák, Ľubomír Zajac

Franko,

Michal

Lepeták,

Po hlasovaní starosta obce tento bod ukončil.
K bodu 7 :
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
V Bijacovciach 25. 04. 2019
Zapisovateľ: Zuzana Topoliová

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

Overovatelia zápisnice: Ing. Bohuš Dzugas

…............................................................

Adrián Franko

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

UZNESENIA
zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bijacovce
zo dňa 25.04.2019
Obecné zastupiteľstvo na svojom 7. zasadnutí prerokovalo:






Správu o plnení uznesení zo 6. zasadania OZ
výberové konanie hlavného kontrolóra
IBV Bijacovce – sever a odkúpenie pozemkov
Žiadosť RD Bijacovce o odpustenie poplatku za prenájom sály
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 zo 6. zasadnutia

v Bijacovciach, 25.04.2019
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
a/ na nové funkčné obdobie 2019 – 2025 hlavnú kontrolórku Ing. Ľudmilu
Kokoruďovú s 30 % pracovným úväzkom
b/podľa § 18 odst.1 zákona č. 369/1990 Zb.z. O obecnom zriadení hlavný
kontrolór smie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom
riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť.
v Bijacovciach, 25.04.2019
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. n e s c h v a ľ u j e
a/ na nové funkčné obdobie hlavnú kontrolórku PhDr. Máriu Klapačovú
v Bijacovciach, 25.04.2019
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
Žiadosť RD Bijacovce o odpustenie poplatku za poskytnutie spoločenskej sály v
Bijacovciach dňa 21.03.2019
v Bijacovciach, 25.04.2019
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
Sadzobník poplatkov vybraných obcou platný od 01.07.2019 v tomto znení:
poskytnutie priestorov sály a kuchyne: svadba 200 €, Ples, zábava 200 Eur, Oslava
100 Eur, Pečenie 50 eur, Kultúrne podujatie 100 Eur, Predaj 100 Eur. Prípravné
činnosti svadobné bez svadobnej hostiny 100 Eur. Prenájom zasadačky 50 Eur.
v Bijacovciach, 25.04.2019
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

