OBEC BIJACOVCE, Obecný úrad 053 06 Bijacovce č. 7
Zápisnica z 10. zasadnutia OZ v Bijacovciach, konaného dňa 21. 06. 2019 v zasadačke
OcÚ so začiatkom o 17.00 hod. evidovaná v podacom denníku č. 53/2019-07, UJ6, A-10
Prítomní:
starosta obce Mgr. Ján Pivovarniček
poslanci OZ : Ing. Bohuš Dzugas, Michal Lepeták, Ing. Ján Novák, Dušan Pavluvčík,
Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac
hostia: viď. prezenčná listina
PROGRAM
1.
2.

3.
4.

Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
Záverečný účet obce za rok 2018
- stanovisko nezávislého audítora
- stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
- schválenie záverečného účtu
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
Záver

K bodu 1 :
Starosta obce Mgr. Ján Pivovarniček privítal prítomných. Za zapisovateľa
10. zasadnutia OZ navrhol Máriu Bandžuchovú. Za overovateľov zápisnice navrhol
poslancov Ľubomíra Zajaca a Ing. Bohuša Dzugasa. Starosta obce skonštatoval, že na
zasadnutí sú prítomní 6 poslanci OZ, čím je OZ uznášania schopné. Následne dal o programe
hlasovať:
Hlasovanie za program rokovania :
Ing. Bohuš Dzugas, Michal Lepeták, Ing. Ján Novák, Dušan
Za:
6
Pavluvčík, Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac
Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:
Potrebné kvórum:

0

K bodu 2:
Po otvorení tohto bodu starosta obce prečítal správu nezávislého audítora z overenia
individuálnej ročnej závierky za rok 2018 a správu z overenia konsolidovanej ročnej účtovnej
závierky za rok 2018. Následne prečítal správu hlavnej kontrolórky Ing. Kokoruďovej, ktorá
v uvedenej správe konštatovala, že záverečný účet je v súlade s platnou legislatívou
a doporučuje ho schváliť bez výhrad. Po prečítaní jednotlivých správ, starosta obce vyzval p.
Topoliovú – ekonómku obce Bijacovce, aby bližšie špecifikovala obsah záverečného účtu
obce za rok 2018. Následne prebehla voľná diskusia medzi poslancami, ktorej sa zúčastnili
všetci poslanci. Stanovisko hlavného kontrolóra, správa nezávislého audítora a záverečný účet
obce tvoria prílohu k tejto zápisnici. Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a zároveň správu nezávislého audítora

z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce. Po prerokovaní OZ starosta obce
dal hlasovať:
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. b e r i e n a v e d o m i e
a/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018
b/ Správu nezávislého audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky za rok 2018
c/ Správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok
2018
B. s c h v a ľ u j e
a/ Celoročné hospodárenie obce Bijacovce 2018 bez výhrad.
b/ Rozdelenie prebytku rozpočtu za rok 2018 vo výške 68 613,27 € do rezervného
fondu sa pridelí 10% t.j. 6 862 €
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:
Potrebné kvórum:

0

Ing. Bohuš Dzugas, Michal Lepeták, Ing. Ján Novák, Dušan
Pavluvčík, Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac

Starosta obce tento bod ukončil.
K bodu 3 :
V rámci tohto bodu starosta prečítal návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
(samostatná príloha k zápisnici) predložený kontrolórkou obce Ing. Kokoruďovou, ktorej
predmetom je kontrola podľa predložených požiadaviek OZ alebo starostu obce, kontrola
plnenia schválených uznesení OZ v Bijacovciach r. 2017,2018 a I. polrok 2019, spracovanie
stanovísk k zmenám rozpočtu na rok 2019 a spracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu obce
na rok 2020. Následne starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:
Potrebné kvórum:

0

Ing. Bohuš Dzugas, Michal Lepeták, Ing. Ján Novák, Dušan
Pavluvčík, Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac

Po hlasovaní starosta obce tento bod ukončil.
K bodu 4:
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
V Bijacovciach 21. 06. 2019
Zapisovateľ: Ing. Mária Bandžuchová

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

Overovatelia zápisnice: Ľubomír Zajac

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

Ing. Bohuš Dzugas

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

UZNESENIA
z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bijacovce
zo dňa 21.06.2019
Obecné zastupiteľstvo na svojom 8. zasadnutí prerokovalo:






Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018
Správu nezávislého audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky za rok 2018
Správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018
Záverečný účet obce 2018
plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
Uznesenie č. 1

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. b e r i e n a v e d o m i e
a/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018
b/ Správu nezávislého audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky za rok 2018
c/ Správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok
2018
B. s c h v a ľ u j e
a/ Celoročné hospodárenie obce Bijacovce 2018 bez výhrad.
b/ Rozdelenie prebytku rozpočtu za rok 2018 vo výške 68 613,27 € do rezervného
fondu sa pridelí 10% t.j. 6 862 €
v Bijacovciach, 21.06.2019
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
a/ plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

v Bijacovciach, 21.06.2019
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

