
OBEC BIJACOVCE, Obecný úrad 053 06 Bijacovce č. 7

Zápisnica z 14. zasadnutia OZ v Bijacovciach, konaného dňa 15.11.2019 v zasadačke
OcÚ so začiatkom o 19.00 hod. evidovaná v podacom denníku pod číslom49/2019-11, UJ6,
A-10
Prítomní:

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

Dušan Pavluvčík, Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac

PROGRAM : 

 1.  Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
 2.  Správa o plnení uznesení
 3.  Návrh na zmenu rozpočtu obce 2019

- návrh na zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Bijacovce
  4.  Príprava rozpočtu obce na rok 2020
 5.  Úroveň vytriedenia  komunálneho odpadu a  určenie  výšky poplatku  za  komunálne

odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020
 6.   Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 – environmentálny fond
 7.  Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na zhodnocovanie biologicky

rozložiteľných komunálnych odpadov
 8.    Dodatok č. 1 územného plánu obce – informácia
 9.    Diskusia   
10.  Záver
                             

K bodu 1 :

Starosta  obce  Mgr.  Ján  Pivovarniček  privítal  prítomných.  Za  zapisovateľa
14.  zasadnutia   OZ  navrhol  Bc.Zuzanu  Topoliovú.  Za  overovateľov  zápisnice  navrhol
poslancov   Michala  Lepetáka  a  Ing.  Bohuša  Dzugasa.  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
Adrián  Franko,  Ing.  Bohuš  Dzugas,  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  13.  zasadnutia  /príloha  k

zápisnici/. Zo strany poslancov  neboli k uvedeným správam žiadne pripomienky.  Poslanci
OZ berú správy  o plnení uznesení z 13.  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 13. zasadnutia

Hlasovanie:

Za: 7
Adrián  Franko,  Ing.  Bohuš  Dzugas,  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 : 

Po otvorení tohto bodu starosta obce otvoril diskusiu k návrhu zmeny rozpočtu obce,
do ktorej sa zapojili všetci poslanci spolu s riaditeľkou ZŠ s MŠ Bijacovce p. Paľonderovou,
ekonómkou ZŠ s MŠ Bijacovce p. Baranovou a ekonómkou obce  p. Topoliovou. Po krátkej
diskusii  a  vzájomnej  dohode  s  predloženou  úpravou  poslanci  doporučili  Návrh  zmeny
rozpočtu obce na rok 2019 zverejniť  na pripomienkovanie.

Starosta tento bod ukončil.

K bodu 4:

Po otvorení tohto bodu starosta obce  vyzval p. Topoliovú, aby informovala poslancov
o jednotlivých položkách v návrhu rozpočtu na roky 2020 - 2022 a následne otvoril k danému
bodu diskusiu.  V rámci  diskusie,  sa  o slovo prihlásil  p.  Lepeták s poslaneckým návrhom
podpísania kúpnych zmlúv pre výkup pozemkov IBV Bijacovce - sever do konca decembra
2019. Ďalším jeho poslaneckým návrhom je spracovať cenové ponuky na prijatie úveru vo
výške 150 000 Eur, určených na výkup pozemkov IBV Bijacovce sever. Poslanci s daným
návrhom súhlasia a navrhujú do rozpočtu na roky 2020 - 2022 zapracovať úver na výkup
ornej pôdy vo výške 150 000 Eur. Starosta o poslaneckom návrhu dal hlasovať. 



Uznesenie č. 2

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach                             

A. s c h v a ľ u j e 
a/ spracovať a podpísať kúpne zmluvy na výkup pozemkov IBV BIjacovce - sever do  

                konca decembra 2019
b/ odkúpenie parciel

    - pozemok registra E, parcelné číslo 246, o výmere 1636 m2, druh pozemku: orná pôda
    - pozemok registra E, parcelné číslo 247, o výmere 1655 m2, druh pozemku: orná pôda
    - pozemok registra E, parcelné číslo 248, o výmere 3142 m2, druh pozemku: orná pôda
    - pozemok registra E, parcelné číslo 249, o výmere 1414 m2, druh pozemku: orná pôda
    - pozemok registra E, parcelné číslo 250, o výmere 2066 m2, druh pozemku: orná pôda
    - pozemok registra E, parcelné číslo 251, o výmere 2917 m2, druh pozemku: orná pôda
    - pozemok registra E, parcelné číslo 252, o výmere 1644 m2, druh pozemku: orná pôda
    - pozemok registra E, parcelné číslo 253, o výmere 1456 m2, druh pozemku: orná pôda
    - pozemok registra E, parcelné číslo 254, o výmere 1686 m2, druh pozemku: orná pôda
    - pozemok registra E, parcelné číslo 255, o výmere 1465 m2, druh pozemku: orná pôda
      k. ú. Bijacovce v cene 6 €/m2

c/ spracovať a predložiť cenové ponuky na prijatie úveru vo výške 150 000 Eur, 
                určených na výkup ornej pôdy pre IBV - Bijacovce sever

Hlasovanie:

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

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

Potrebné kvórum:

Starosta tento bod ukončil.

K bodu 5:

Po otvorení  tohto  bodu starosta  obce  informoval  poslancov  o  aktuálnej  štatistike
vývozov  komunálneho  odpadu  a   akutálnych  nákladov  na  daný  odpad.   Následne  po
prepočítaní aktálnych nákladov, zohľadnenie úrovne ich vytriedenia starosta obce navrhuje
poplatok  na  rok  2020 za  vývoz  komunálneho  odpadu vo výške  0,0245 Eur  /  1l  odpadu.
Následne  k  danému  návrhu  otvoril  diskusiu.  V rámci  diskusie,  ktorej  sa  zúčastili  všetci
poslanci,  s  daným návrhom súhlasia.  Po krátkej  diskusii  starosta  obce dal  za tento návrh
hlasovať a následne tento bod ukončil.



Uznesenie  č. 3

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A. S ch v a ľ u j e 
a/ výšku komunálneho odpadu na 1 liter/ 0,0245 Eur

Hlasovanie:

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

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

Potrebné kvórum:

K bodu 6:

Po otvorení  tohto  bodu  starosta  obce  informoval  poslancov  OZ o  podaní  žiadosti
o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 z environmentálneho fondu, kde obec
žiada dotáciu vo výške 84.318 € na 1. etapu kanalizácie v obci. Poslanci danú informáciu berú
na vedomie. Starosta obce tento bod ukončil.

K bodu 7:

V úvode tohto bodu starosta obce informoval poslancov OZ o výzve na predkladanie
žiadosti  o  poskytnutie  dotácie  na  zhodnocovanie  biologicky  rozložiteľných  komunálnych
odpadov. Zároveň predložil cenovú ponuku vo výške 1 440,00 Eur, doručenú dňa 14.11.2019
od  EU projects, s. r. o Košice. na spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie. Cenová ponuka
tvorí samostatnú prílohu k zápisnici. Následne otvoril k tomuto bodu diskusiu. Poslanci danú
výzvu  prediskutovali  a  zhodli  sa  na  názore,  aby bola  predložená  cenová  relácia  daného
projektu. Následne starosta dal o tento výzve hlasovať:

Uznesenie č. 4

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A. S ch v a ľ u j e 
a/ Spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na zhodnocovanie biologicky 
     rozložiteľných komunálnych odpadov firmou EU projects s. r. o. Košice 
     vo výške 1 440,00 Eur.

Hlasovanie:

Za: 5
Adrián Franko,  Ing.  Ján Novák,  Dušan Pavluvčík,  Jozef  Tejbus,
Ľubomír Zajac

Proti: 0
Zdržal sa: 2 Ing. Bohuš Dzugas, Michal Lepeták, 
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0



Starosta tento bod ukončil.

K bodu 8:

Po otvorení  tohto bodu starosta  obce informoval  poslancov o postupoch a ďalších
potrebných  krokoch  pre  spracovanie  dodatku  č.  1  k  územnému   plánu  obce  Bijacovce.
Poslanci dané informácie berú na vedomie. Následne starosta tento bod ukončil.  

K bodu 9:

Po otvorení bodu diskusia o slovo sa prihlásil starosta obce ako člen šachového klubu
Bijacovce so žiadosťou umiestnenia novej informačnej tabule pre šachový klub Bijacovce na
pozemku pred Obecným úradom Bijacovce. Uvedenú žiadosť poslanci nedoporučili schváliť. 

Ďalšou témou diskusie bol problém s kanalizáciu v bytovom dome č. 140, ktorý bol už
riešený na OZ, no doteraz nebol zrealizovaný. Poslanci s p. starostom sa zhodli, aby daný
problém vyriešil p. Vilkovský, ktorý momentálne pracuje na úprave chodníka. 

Následne  sa  o  slovo  prihlásila  p.  Odziomeková,  ktorá  poslancov  informovala  o
probléme zamákania múrov jej domu. Medzi poslancami a p. Odziomekovou prebehla voľná
diskusia. Poslanci sa zhodli na názore, že danému problém má starosta obce zaujať stanovisko
a písomne ho oznámiť p. Odziomekovej. 

Následne sa o slovo prihlásil  p.  Ján Seman,  ktorý ma problém s odpadom. Medzi
poslancami a p. Semanom prebehla voľná diskusia, ktorej záverom bol návrh osobne pozrieť
daný problém a potom prísť s návrhom na jeho riešenie. 

Ďalším diskusným príspevkom bol problém p. Tomuska, ktorý sa sťažoval na vývod  z
čističky od suseda p. Tomáša Kubíka. Poslanci po krátkom zhodnotení daného problému sa
zhodli na návrhu vyžiadať doklady od čističky od pána Tomáša Kubíka.

V rámci diskusie starosta obce informoval o potrebe riešiť zimnú údržbu ciest v obci .
Zároveň navrhuje,  aby danú údržbu vykonával  p.  Mikluščák.  Poslanci  s  daným návrhom
súhlasia.

Ďalším diskusným príspevkom bol návrh p. Dzugasa, ktorý navrhuje vyradiť požiarnu
striekačku PS, ktorá je vedená v majetku obce,  nakoľko je nefunkčná a neplní  svoj  účel.
Poslanci  s  p.  Dzugasom  daný  návrh  prediskutovali  a  rozhodli  o  vykonaní  mimoriadnej
inventarizácie majetku obce. Zároveň navrhli inventarizačnú komisiu v zložení predseda IK p.
Novák, člen Dzugas a Zajac. Poslanci následne navrhli  vyraďovaciu a likvidačnú komisiu a
to v zložení predseda VK Tejbus, člen Lepeták, Pavluvčík, predseda LK Franko, člen Dzugas,
Následne starosta dal o tomto návrhu hlasovať: 



Uznesenie č. 5

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A. S ch v a ľ u j e 
a/ inventarizáciu majetku k 30.11.2019
b/ inventarizačnú komisiu v zložení  Novák, Dzugas, Zajac
c/ vyraďovacú komisiu v zložení  Tejbus, Lepeták, Pavluvčík
d/ likvidačnú komisiu v zložení  Franko, Dzugas

Hlasovanie:

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

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

Potrebné kvórum:

Posledným diskusným príspevkom bola kolaudácia futbalových šatní obce Bijacovce,
kde starosta informoval poslancov o aktuálnom stave. Poslanci daný problém prediskutovali
so starostom obce a zhodli sa na návrhu, aby bol určený presný termín kolaudácie, ktorý bude
konečný a stavba bude oficiálne ukončená a daná do užívania.. 

Starosta tento bod ukončil. 

K bodu 10:

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a  zasadnutie OZ ukončil.

V Bijacovciach  15. 11. 2019

Zapisovateľ: Zuzana Topoliová                       ................................................................

Overovatelia zápisnice: Ing. Bohuš Dzugas                 …............................................................
  
                                       Michal Lepeták.            ...............................................................



U Z N E S E N I A 

Zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bijacovce
zo dňa 15.11.2019

Obecné zastupiteľstvo na svojom 14. zasadnutí prerokovalo:

· Správu o plnení uznesení z 13. Zasadnutia OZ
· Návrh na zmenu rozpo
· tu obce  2019
· Prijatie úveru vo výške 150 000 Eur na výkup pozemkov IBV Bijacovce sever
· Spracovanie kúpnych zmlúv IBV Sever  do konca decembra
· Výšku komunálneho odpadu na rok 2020
· Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 – environmentálny fond
· Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov
· Dodatok č. 1 územného plánu obce – informácia
· Diskusné príspevky poslancov a občanov obce Bijacovce

 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 13. zasadnutia

v Bijacovciach, 15.11.2019
…........................................................

                    Mgr. Ján Pivovarniček
           starosta obce



Uznesenie č. 2

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach                             

A. s c h v a ľ u j e 
a/ spracovať a podpísať kúpne zmluvy na výkup pozemkov IBV BIjacovce - sever do  

                konca decembra 2019
b/ odkúpenie parciel

    - pozemok registra E, parcelné číslo 246, o výmere 1636 m2, druh pozemku: orná pôda
    - pozemok registra E, parcelné číslo 247, o výmere 1655 m2, druh pozemku: orná pôda
    - pozemok registra E, parcelné číslo 248, o výmere 3142 m2, druh pozemku: orná pôda
    - pozemok registra E, parcelné číslo 249, o výmere 1414 m2, druh pozemku: orná pôda
    - pozemok registra E, parcelné číslo 250, o výmere 2066 m2, druh pozemku: orná pôda
    - pozemok registra E, parcelné číslo 251, o výmere 2917 m2, druh pozemku: orná pôda
    - pozemok registra E, parcelné číslo 252, o výmere 1644 m2, druh pozemku: orná pôda
    - pozemok registra E, parcelné číslo 253, o výmere 1456 m2, druh pozemku: orná pôda
    - pozemok registra E, parcelné číslo 254, o výmere 1686 m2, druh pozemku: orná pôda
    - pozemok registra E, parcelné číslo 255, o výmere 1465 m2, druh pozemku: orná pôda
      k. ú. Bijacovce v cene 6 €/m2

c/ spracovať a predložiť cenové ponuky na prijatie úveru vo výške 150 000 Eur,           
určených na výkup ornej pôdy pre IBV - Bijacovce sever

v Bijacovciach, 15.11.2019
…........................................................

                    Mgr. Ján Pivovarniček
           starosta obce

Uznesenie č. 3

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A. S ch v a ľ u j e 
a/ výšku komunálneho odpadu na 1 liter / 0,0245 Eur

v Bijacovciach, 15.11.2019
…........................................................

                    Mgr. Ján Pivovarniček
           starosta obce



Uznesenie č. 4

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A. S ch v a ľ u j e 
a/ Spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na zhodnocovanie biologicky 
     rozložiteľných komunálnych odpadov firmou EU projects s. r. o. Košice 
     vo výške 1 440,00 Eur.

v Bijacovciach, 15.11.2019
…........................................................

                    Mgr. Ján Pivovarniček
           starosta obce

Uznesenie č. 5

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A. S ch v a ľ u j e 
a/ inventarizáciu majetku k 30.11.2019
b/ inventarizačnú komisiu v zložení  Novák, Dzugas, Zajac
c/ vyraďovacú komisiu v zložení  Tejbus, Lepeták, Pavluvčík
b/ likvidačnú komisiu v zložení  Franko, Dzugas              

v Bijacovciach, 15.11.2019
…........................................................

                    Mgr. Ján Pivovarniček
           starosta obce


