OBEC BIJACOVCE, Obecný úrad 053 06 Bijacovce č. 7
Zápisnica z 13. zasadnutia OZ v Bijacovciach, konaného dňa 12. 09. 2019 v zasadačke
OcÚ so začiatkom o 19.00 hod. evidovaná v podacom denníku č. 53/2019-10, UJ6, A-10
Prítomní:
starosta obce Mgr. Ján Pivovarniček
poslanci OZ : Adrián Franko, Michal Lepeták, Dušan Pavluvčík, Jozef Tejbus,
Ľubomír Zajac
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
Schválenie dodatku č. 1 VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce
Bijacovce na rok 2019
Dodatok č. 1 územného plánu obce – informácia
Návrh urbanistickej štúdie IBV Bijacovce - sever
Záver

K bodu 1 :
Starosta obce Mgr. Ján Pivovarniček privítal prítomných. Za zapisovateľa
13. zasadnutia OZ navrhol Michala Lepetáka. Za overovateľov zápisnice navrhol poslancov
Adriána Franka a Dušana Pavluvčíka. 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 :
Adrián Franko, Michal Lepeták, Dušan Pavluvčík, Jozef Tejbus,
Za:
5
Ľubomír Zajac
Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:
Potrebné kvórum:

0

K bodu 2:
Starosta obce obce konštatoval, že počas zverejnenia návrhu dodatku č. 1 VZN
č.1/2019 neboli vznesené žiadne pripomienky a o jeho vydaní dal hlasovať :
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. V y d á v a
a/ dodatok č. 1 VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Bijacovce na rok
2019

Hlasovanie za vydanie dodatku č. 1 VZN č.1/2019 :
Adrián Franko, Michal Lepeták, Dušan Pavluvčík, Jozef Tejbus,
Za:
5
Ľubomír Zajac
Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:
0
Potrebné kvórum: 3/5 všetkých poslancov, uznesenie schválené
Starosta obce tento bod ukončil.
K bodu 3 :
V rámci tohto bodu starosta obce informoval poslancov o aktuálnom stave zmien a
doplnkov územného plánu obce Bijacovce. Dňa 10.09.2019 bolo zverejnené oznámenie o
verejnom prerokovaní, ktoré je stanovené na 26. september 2019. Uvedenú informáciu berie
OZ na vedomie.
K bodu 4:
Po otvorení tohto bodu starosta obce informoval poslancov o spracovaní návrhu
urbanistickej štúdie – IBV Bijacovce sever, ktorá pozostáva z dvoch variantov : variant B –
rieši celkove 103 stavebných pozemkov s priemernou výmerou pozemku 650 m2, variant C –
rieši celkove 82 stavebných pozemkov s priemernou výmerou 870 m2. Po krátkej diskusii
poslanci OZ podali návrh na schválenie variantu C.
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. S ch v a ľ u j e
a/ spracovanie urbanistickej štúdie IBV – sever podľa variantu C
Hlasovanie za variant C návrhu IBV – Bijacovce – sever :
Adrián Franko, Michal Lepeták, Dušan Pavluvčík, Jozef Tejbus,
Za:
5
Ľubomír Zajac
Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:
Potrebné kvórum:

0

K bodu 5:
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

V Bijacovciach 12. 09. 2019
Zapisovateľ: Michal Lepeták
Overovatelia zápisnice: Adrián Franko
Dušan Pavluvčík

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

UZNESENIA
z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bijacovce
zo dňa 12.09.2019
Obecné zastupiteľstvo na svojom 13. zasadnutí prerokovalo:





Schválenie dodatku č. 1 VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce
Bijacovce na rok 2019
dodatok č. 1 územného plánu obce – informácia
návrh urbanistickej štúdie IBV Bijacovce - sever

Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. V y d á v a
a/ dodatok č. 1 VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Bijacovce na rok
2019

v Bijacovciach, 12.09.2019
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. S ch v a ľ u j e
a/ spracovanie urbanistickej štúdie IBV – sever podľa variantu C

v Bijacovciach, 12.09.2019
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

