
OBEC BIJACOVCE, Obecný úrad 053 06 Bijacovce č. 7

Zápisnica z 12. zasadnutia OZ v Bijacovciach, konaného dňa 26. 08. 2019 v zasadačke
OcÚ so začiatkom o 17.00 hod. evidovaná v podacom denníku č. 53/2019-09, UJ6, A-10
Prítomní:

- starosta obce Mgr. Ján Pivovarniček
- poslanci OZ : Ing. Bohuš Dzugas, Adrián Franko, Michal Lepeták, Ing. Ján Novák,

Dušan Pavluvčík, Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac
- hostia: viď. prezenčná listina

PROGRAM

1.   Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
2.    Správa o plnení uznesení
3. Zmena rozpočtu obce na rok 2019
       - stanovisko kontrolóra obce k zmene rozpočtu
       - zmena rozpočtu ZŠ s MŠ Bijacovce
       - zmena rozpočtu obce
4.    Návrh dodatku č. 1 VZN č. 1/2019 o určení výšsky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Bijacovce 
na rok 2019

5.    Dodatok č. 1 k územnému plánu obce – informácia                                            
6.    Návrh OÚ Prešov na odkúpenie pozemku parc. č. 265 k. ú. Bijacovce pod budovou 

s.č. 2 (MAX klub) do vlastnícvtva obce
7. Diskusia
8.    Záver 
                                                            

K bodu 1 :

Starosta  obce  Mgr.  Ján  Pivovarniček  privítal  prítomných.  Za  zapisovateľa
12.  zasadnutia   OZ  navrhol  Máriu  Bandžuchovú.  Za  overovateľov  zápisnice  navrhol
poslancov Adriána Franka a Ing. Jána Nováka. Starosta obce skonštatoval, že na zasadnutí sú
prítomní 7 poslanci  OZ, čím je OZ uznášania schopné. Následne dal o programe hlasovať: 

Hlasovanie za  program rokovania :

Za: 7
Ing.  Bohuš  Dzugas,  Adrián  Franko,  Michal  Lepeták,
Ing. Ján Novák, Dušan Pavluvčík, Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovali: 0
Potrebné kvórum:

K bodu 2:

Starosta  obce  predniesol  správy  o  plnení  uznesení  z  11.  zasadnutia  /príloha  k
zápisnici/. Zo strany poslancov  neboli k uvedeným správam žiadne pripomienky.  Poslanci
OZ berú správy  o plnení uznesení z 11.  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 z 11. zasadnutia

Hlasovanie:

Za: 7
Ing.  Bohuš  Dzugas,  Adrián  Franko,  Michal  Lepeták,
Ing. Ján Novák, Dušan Pavluvčík, Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovali: 0
Potrebné kvórum:

Starosta obce tento bod ukončil.

K bodu 3 : 

Úprava rozpočtu obce na rok 2019. Starosta obce vyzval kontrolórku obce Ing.
Ľudmilu Kokoruďovú, aby predniesla stanovisko k zmene rozpočtu na rok 2019. Kontrolórka
v  uvedenej  sprave  /samostatná  príloha  k  zápisnici/  skonštatovala  dodržanie  ustanovení
zákonov týkajúcich sa územnej samosprávy a odporučila OZ v Bijacovciach úpravu rozpočtu
na rok 2019 schváliť. Poslanci berú dane stanovisko na vedomie.

Následne starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu a vyzval riaditeľku ZŠ s MŠ
Bijacovce  aby  predniesla  jednotlivé  zmeny  prenesených  kompetencií  poslancom  OZ.
Riaditeľka  spolu s poslancami OZ prediskutovala jednotlivé zmeny a čerpanie v rozpočte na
rok 2019. Do diskusie sa prihláila p. Topoliová – ekonómka OcU, ktorá avizovala navýšenie
rozpočtu na účelové dotácie o sumu 414 €, ktoré nie sú zapracované v narhovanej zmene,
ktoré prišli po vyvesení návrhnu zmeny rozpočtu. Po zapracovaní zmien v úprave rozpočtu je
celkový  rozpočet  na  prenesené  kompetencie  vo  výške  227  752  €  (v  rátane  dotácii  na
asistentku a pomocnú silu do kuchyne). V rámci diskusie sa zapojili všetci poslanci. Poslanci
s danou úpravou súhlasia.

Do diskusie sa o slovo následne prihlásila p. Šoltýsová vedúca školskej jedálne, ktorá
poslancov oboznámila s úpravou rozpočtu v rámci školskej jedálne. Medzi poslancami a p.
Šoltýsovou prebehla voľná diskusia. V rámci diskusie sa o slovo prihlásil p. Novák, ktorý
navrhuje  navýšenie rozpočtu v školskej jedálni o 1.300 Eur ( navýšenie položky údrža budov
o 800 Eur a navýšenie položky interierové vybavenie o 500 Eur). Celkový upravený rozpočet
pre školskú jedáleň je 28. 950 Eur. Poslanci s daným návrhom súhlasia.

V rámci diskusie následne p. Dzugasová, informovala poslancov o navýšení rozpočtu
pre materskú školu v položkách ekonomickej klasifikácie 610 a 620 – mzdy a odvody vo
výške 5580 Eur. Poslanci dané navýšenie s p. Dzugasovou prediskutovali a s daným návrhom
súhlasia.  Celková výška na originálne kompetencie je vo 146 098 Eur (vrátane vlastných
príjomov, rozpočtu ŠKJ a ŠKD). 



Po úprave rozpočtu pre ZŠ s MŠ Bijacovce,  starosta obce vyzval  ekonómku obce
p. Topoliovú, aby poslancov informovala o jednotlivých zmenách v rozpočte obce. Rozpočet
tvorí  samostatnú  prílohu  k  zápisnici.  P.  Topoliová  spolu  s  poslancami  prediskutovala
jednotlivé položky. V rámci úprav bola doplnená položka nákup strojov  - kosačka vo výške
4.000  Eur.  Pri  diskusii  ohľadom  rozpočtu  na  odporúčanie  kontrolórky  obce  sa  upravila
položka prevod z rezervného fondu obce na sumu 7 200 Eur. Upravený rozpočet na položke
prevod z rezervného fondu je  37 720 Eur.  Po krátkej  diskusii,  ktorej  sa  zúčastnili  všetci
poslanci,  súhlasia  s  predloženou  úpravou  rozpočtu  obce  na  rok  2019.  Celkový  upravený
rozpočet so zapracovaním uvedených zmien je 956 600Eur. 

P. Lepeták navrhuje predložiť cenové ponuky na umývačku riadu do kuchyne OcU,
cenové ponuky na konvektomať a zistiť cenovú reláciu vzduchotechniky do kuchyne OcU.
Poslanci  s  daným  návrhom  súhlasia.  Následne  starosta  o  úprave  rozpočtu  na  rok  2019
a poslaneckých návrhoch  dal hlasovať.

Uznesenie č. 2

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A.  b e r i e   n a  v e d o m i e  

stanovisko kontrolórky obce k úprave rozpočtu obce za rok 2019

B.  s c h v a ľ  u j e 

1. úpravu rozpočtu  na prenesené kompetencie vo výške  227 752 € (v rátane dotácii  
      na asistentku a pomocnú silu do kuchyne)

2. originálne kompetencie vo výške 146 098 Eur (vrátane vlastných príjomov, rozpočtu   
      ŠKJ a ŠKD)

3. úpravu rozpočtu obce na rok 2019  v príjmovej časti  956 600Eur a vo     
     výdavkovej časti  956 600Eur. 

Hlasovanie:

Za: 7
Ing.  Bohuš  Dzugas,  Adrián  Franko,  Michal  Lepeták,
Ing. Ján Novák, Dušan Pavluvčík, Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovali: 0
Potrebné kvórum:

Po hlasovaní starosta obce tento bod ukončil.  

K bodu 4:

Po otvorení tohto bodu starosta obce informoval poslancov  o návrhu dodatku č. 1
VZN č. 1/2019 o určení výšsky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka
školských zariadení so sídlom na území obce Bijacovce na rok 2019. Spolu s poslancami OZ
prediskutovali jednotlivé zmeny v dodatku č. 1 a následne OZ vydávana návrh dodatku č. 1



VZN č. 1/2019 o určení výšsky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka
školských zariadení so sídlom na území obce Bijacovce na rok 2019. 

Starosta obce tento bod ukončil.

K bodu 5:

Po otvorení  tohto  bodu starosta  obce  predložil  spracované  zmeny  a  doplnky č.  1
územného  plánu  obce  Bijacovce  a  otvoril  k  tomuto  bodu  diskusiu.  Po  preštudovaní
jednotlivých  zmien  poslanci  s  danými  zmenami  nesúhlasia,  nakoľko  zmeny  niesú
zapracované tak, ako boli prezentované a predložené. OZ doporučuje prerobiť dodatok č. 1 –
doplnky územného plánu obce Bijacovce podľa požiadaviek OZ.

K bodu 6:

Po  otvorení  tohto  bodu  starosta  obce  predniesol  návrh  OÚ  Prešov  na  odkúpenie
pozemku parc. č. 265 k. ú. Bijacovce pod budovou s.č. 2 (MAX klub) do vlastnícvtva obce vo
výške  1.489  Eur  a  zároveň  zaplatiť  spätne  dvojročný  nájom.  Následne  starosta  otvoril  k
tomuto bodu diskusiu. Poslanci s daným návrhom súhlasia. Následne starosta dal o odkúpení
hlasovať a následne tento bod ukončil.

Uznesenie č. 3

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach 3/5 väčšinou

A.  s c h v a ľ u j e               

odkúpenie pozemku  parc. č. 265 k. ú. Bijacovce pod budovou s.č. 2 (MAX klub) vo 
výške 1.489 Eur a  zaplatiť spätne dvojročný nájom.                 

Hlasovanie:

Za: 7
Ing.  Bohuš  Dzugas,  Adrián  Franko,  Michal  Lepeták,
Ing. Ján Novák, Dušan Pavluvčík, Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovali: 0
Potrebné kvórum:3/5

K bodu 7:

V  rámci  bodu  diskusia,  starosta  obce  predložil  spracovanú  cenovú  ponuku  na
realizáciu  ciest  prostredníctvom  dotácie  z  Európskeho  fondu.  Cenová  ponuka  tvorí
samostatnú prílohu k zápisnici. Poslanci s danou realizáciou ciest nesúhlasia. 

Následne sa o slovo prihlásil  p. Lepeták,  ktorý navrhuje vysporiadať pozemky pod
cestou v okolí p. Tejbusa a p. Franka  a spracovať cenovú ponuku na realizáciu ciest. Starosta
dal o tomto návrhu hlasovať:



Uznesenie č. 4

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A.  s c h v a ľ  u j e                        

vysporiadať pozemky pod cestou v okolí p. Tejbusa a p. Franka  a spracovať cenovú 
ponuku na realizáciu ciest.

Hlasovanie:

Za: 7
Ing.  Bohuš  Dzugas,  Adrián  Franko,  Michal  Lepeták,
Ing. Ján Novák, Dušan Pavluvčík, Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovali: 0
Potrebné kvórum:

V  rámci  diskusie  starosta  obce  predložil  cenovu  ponuku  na  realizáciu  chodníka
od  firmy  Unistav.  Poslanci  s  danou  cenovou  ponukou  súhlasia  a  schvaľujú  realizáciu
chodníka firmou Unistav.

Následne starosta obce informoval poslancov o výzve z Ministertva vnútra SR, kde je
možné  urobiť  chodník  a  parkovisko  až  ku  Spojenej  škole  v  Bijacovciach.  Pre  realizáciu
projektu je potrebné sa prihlásiť do projektu. Po krátkej diskusii, ktorej sa zúčastnili všetci
poslanci, doporučujú sa prihlásiť do daného projektu. 

Posledným  príspevok  bol  návrh  školskej  jedálne  zvýšiť  stravnú  jednotku  pre
stravníkov: Materská škola 1,37 Eur, Základná škola 1,08 Eur, Zamestnanci 1,26 Eur a cudzí
stravníci 2,78 Eur. Poslanci daný návrh prediskutovali a starosta dal o tomto návrhu hlasovať. 

Uznesenie č. 5

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A.  s c h v a ľ  u j e                        

zvýšenie stravnej jednotky pre stravníkov: Materská škola 1,37 Eur, Základná škola 
1,08 Eur, Zamestnanci 1,26 Eur a cudzí stravníci 2,78 Eur.

Hlasovanie:

Za: 7
Ing.  Bohuš  Dzugas,  Adrián  Franko,  Michal  Lepeták,
Ing. Ján Novák, Dušan Pavluvčík, Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovali: 0
Potrebné kvórum:



K bodu 8:

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a  zasadnutie OZ ukončil.

V Bijacovciach  26. 08. 2019

Zapisovateľ: Ing. Mária Bandžuchová                      ................................................................

Overovatelia zápisnice:  Adrián Franko                       …............................................................
  
                                       Ing. Ján Novák                ...............................................................



U Z N E S E N I A 

z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bijacovce
zo dňa 26.08.2019

Obecné zastupiteľstvo na svojom 12. zasadnutí prerokovalo:

 Správu o plnení uznesení z 11 zasadnutia
 stanovisko kontrolórky obce Bijacovce k úprave rozpočtu na rok 2019
 úpravu rozpočtu obce 2019
 odkúpenie pozemku  parc. č. 265 k. ú. Bijacovce pod budovou s.č. 2 (MAX klub)
 navýšenie stravnej jednotky pre stravníkov v školskej jedálni
 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 11. zasadnutia

v Bijacovciach, 26.08.2019
…........................................................

                    Mgr. Ján Pivovarniček
           starosta obce

Uznesenie č. 2

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A.  b e r i e   n a  v e d o m i e  

stanovisko kontrolórky obce k úprave rozpočtu obce za rok 2019

B.  s c h v a ľ  u j e 

      1. úpravu rozpočtu na prenesené kompetencie vo výške  227 752 € (v rátane dotácii na
         asistentku a pomocnú silu do kuchyne)
     2. originálne kompetencie vo výške 146 098 Eur (vrátane vlastných príjomov, rozpočtu
         ŠKJ a ŠKD)
     3. úpravu rozpočtu obce na rok 2019  v príjmovej časti  956 600Eur a vo výdavkovej   

                časti  956 600Eur. 

v Bijacovciach, 26.08.2019
…........................................................

                    Mgr. Ján Pivovarniček
     starosta obce



Uznesenie č. 3

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach 3/5 väčšinou

A.  s c h v a ľ u j e               

odkúpenie pozemku  parc. č. 265 k. ú. Bijacovce pod budovou s.č. 2 (MAX klub) vo 
výške 1.489 Eur a  zaplatiť spätne dvojročný nájom.             

    

v Bijacovciach, 26.08.2019
…........................................................

                    Mgr. Ján Pivovarniček
           starosta obce

Uznesenie č. 4

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A.  s c h v a ľ  u j e                        

vysporiadať pozemky pod cestou v okolí p. Tejbusa a p. Franka  a spracovať cenovú 
ponuku na realizáciu ciest.

v Bijacovciach, 26.08.2019
…........................................................

                    Mgr. Ján Pivovarniček
           starosta obce

Uznesenie č. 5

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A.  s c h v a ľ  u j e                        

zvýšenie stravnej jednotky pre stravníkov: Materská škola 1,37 Eur, Základná škola 
1,08 Eur, Zamestnanci 1,26 Eur a cudzí stravníci 2,78 Eur.

v Bijacovciach, 26.08.2019
…........................................................

                    Mgr. Ján Pivovarniček
           starosta obce


