OBEC BIJACOVCE, Obecný úrad 053 06 Bijacovce č. 7
Zápisnica z 15. zasadnutia OZ v Bijacovciach, konaného dňa 16.12.2019 v zasadačke
OcÚ so začiatkom o 18.00 hod. evidovaná v podacom denníku pod číslom 49/2019-12, 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
PROGRAM :
1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
2. Správa o plnení uznesení
3. Schválenie zmeny rozpočtu obce 2019
 stanovisko kontrolórky obce k zmene rozpočtu obce na rok 2019
 zmena rozpočtu ZŠ s MŠ Bijacovce
4. Schválenie rozpočtu obce na rok 2020 – 2022
− stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu obce na rok 2020 – 2022
− rozpočet ZŠ s MŠ Bijacovce
5. Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky obce za II. polrok 2019
6. Schválenie VZN obce Bijacovce č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020
7. Schválenie VZN obce Bijacovce č. 3/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy dieťaťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce
Bijacovce na rok 2020
8. Diskusia
9. Záver
K bodu 1 :
Starosta obce Mgr. Ján Pivovarniček privítal prítomných. Za zapisovateľa
15. zasadnutia OZ navrhol Bc. Zuzanu Topoliovú. Za overovateľov zápisnice navrhol
poslancov Ing. Jána Nováka a Jozefa Tejbusa. Starosta obce skonštatoval, že na zasadnutí sú
prítomní 6 poslanci OZ, čím je OZ uznášania schopné. O slovo sa prihlásil poslanec Michal
Lepeták a doplnil do programu nasledovné body:
1. Návrh kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2020
2. Zápis do kroniky obce udalosti za rok 2017
Následne dal starosta o programe hlasovať.

Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
a) program rokovania 15 zasadnutia OZ
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Potrebné kvórum:
K bodu 2:
Starosta obce predniesol správy o plnení uznesení zo 14. zasadnutia /príloha k
zápisnici/. Zo strany poslancov neboli k uvedeným správam žiadne pripomienky. Poslanci
OZ berú správy o plnení uznesení zo 14. zasadania na vedomie.
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. b e r i e n a v e d o m i e
a) správu o plnení uznesení zo 14. zasadania
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Potrebné kvórum:
Starosta obce tento bod ukončil.
K bodu 3 :
Zmena 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 správe /samostatná príloha k zápisnici/ skonštatovala dodržanie
ustanovení zákonov týkajúcich sa územnej samosprávy a odporučila OZ v Bijacovciach
zmenu rozpočtu na rok 2019 schváliť.
Poslanci uvedené stanovisko berú na vedomie.

Následne starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu, keďže zmeny rozpočtu boli
predmetom diskusie na prechádzajúcom OZ, kedy poslanci podrobne rokovali o jednotlivých
zmenách s vedením školy, do diskusie sa nikto neprihlásil. Následne dal starosta hlasovať o
zmene rozpočtu ZŠ s MŠ a to na prenesené kompetencie zmena o 9 376 € – rozpočet na PK
po zmenách 186 204 €, zmena rozpočtu na potraviny o 9 700 € – rozpočet celkom 9 700 €,
rozpočet na originálne kompetencie 5 315 € – rozpočet celkom 120 545 €, rozpočet vlastných
príjmov sa znižuje o – 6 187 € – rozpočet celkom 24 681 €.
Následne starosta otvoril diskusiu k úprave rozpočtu obce a vyzval ekonómku obce
p. Topoliovú, aby poslancov informovala o jednotlivých zmenách. Zmeny boli prerokované
na predchádzajúcom OZ, preto ekonómka informovala, že všetky navrhnuté zmeny zo strany
poslancov boli zapracované a zmena položky nákup strojov – umývačka do kuchyne bola
navýšená na sumu 4 000 €. Poslanci k zmenám rozpočtu obce nemali ďalšie námietky.
Rozpočet tvorí samostatnú prílohu k zápisnici. Celkový upravený rozpočet so zapracovaním
všetkých zmien vrátane ZŠ s MŠ je 917 500 €.
Následne dal starosta o zmene rozpočtu na rok 2019 hlasovať.
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. b e r i e n a v e d o m i e
a) stanovisko kontrolórky obce k zmene rozpočtu obce na rok 2019
B. s c h v a ľ u j e
a)
b)
c)
d)

zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2019 - prenesené kompetencie 186 204 eur
zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2019 – potraviny 9 700 eur
zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2019 – originálne kompetencie 120 545 eur
zmenu rozpočtu obce na rok 2019 – 917 500 eur

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Potrebné kvórum:
Po hlasovaní starosta tento bod ukončil.
K bodu 4:
Po otvorení tohto bodu starosta obce vyzval kontrolórku obce Ing. Ľudmilu
Kokoruďovú, aby predniesla stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2020 - 2022. Kontrolórka v
uvedenej správe /samostatná príloha k zápisnici/ skonštatovala dodržanie ustanovení zákonov
týkajúcich sa územnej samosprávy a odporučila OZ v Bijacovciach návrh rozpočtu
na rok 2020 - 2022 schváliť.
Poslanci uvedené stanovisko berú na vedomie.

Následne sa o slovo prihlásil poslanec Bohuš Dzugas – predseda finančnej komisie
a oboznámil OZ so zápisnicou z rokovania finančnej komisie k návrhu rozpočtu
na rok 2020 – 2022. Členovia komisie zhodnotili jednotlivé položky v predložených
rozpočtoch, ako v rozpočte ZŠ s MŠ tak aj v rozpočte obce. Následne finančná komisia
skonštatovala, že predložený rozpočet ZŠ s MŠ v položkách 610 – mzdy nesúhlasí
s predloženou platovou inventúrou, preto navrhuje OZ upraviť položku 610 na prenesených
kompetenciách o – 5 000 € a celú sumu presunúť na položku 635006 – údržba budov čím sa
nezmení celková suma navrhovaného rozpočtu na prenesené kompetencie v sume 204 500 €
vrátane dotácií, rozpočet na projekty v sume 33 460 eur. Celkom na prenesené kompetencie s
projektami 237 960 eur. Rozpočet na potraviny v sume 10 000 eur. Zároveň navrhuje znížiť
položky 610 na originálnych kompetenciách nasledovne:
610 MŠ znížiť o – 6 800 € - celková suma rozpočtu pre MŠ 88 000 €
610 ŠJ znížiť o – 2 000 € - celková suma rozpočtu pre ŠJ 29 700 €
610 ŠKD znížiť o – 1 600 € celková suma rozpočtu pre ŠKD 10 400 €
Komisia navrhuje rozpočet pre originálne kompetencie v celkovej sume 128 100 eur
a rozpočet vlastných príjmov 26 860 eur Uvedené zmeny sú zahrnuté do predloženého
a zverejneného návrhu rozpočtu obce a komisia doporučuje OZ tak upravený návrh schváliť.
OZ berie správu finančnej komisie na vedomie.
Následne poslanci vyzvali p. riaditeľku, aby navrhla využitie navýšených finančných
prostriedkov v položke údržba budov. P. riaditeľka informovala poslancov o cenovej ponuke
na optimalizáciu kúrenia budovy ZŠ s MŠ vytvorením samostatného kúrenia pre časť budovy
ZŠ a samostatného kúrenia pre časť budovy MŠ. Poslanci zhodnotili, že uvedená cenová
ponuka neobsahuje rozpočet a doporučili p. riaditeľke, aby zabezpečila rozpočet na uvedenú
optimalizáciu a taktiež technickú správu, zároveň navrhli lacnejšiu alternatívu vykurovania
a to termo hlavicami na vykurovacích telesách.
Do diskusie sa zapojil poslanec Michal Lepeták, ktorý informoval OZ o požiadavke vedúcej
ŠJ na zakúpenie varnej stoličky a sporáka. Po diskusii poslanci schválili zakúpenie varnej
stoličky do jedálne ZŠ s MŠ v rámci navrhovaného rozpočtu. Do diskusie sa zapojila aj
ekonómka ZŠ s MŠ p. Baranová, ktorá uviedla, že takto upravený návrh rozpočtu ZŠ s MŠ
v položkách 610 je nepostačujúci na úhradu miezd na celý kalendárny rok. Po upozornení
kontrolórky obce, že navrhovaný rozpočet nesúhlasil s platovou inventúrou, ekonómka školy
informovala poslancov, že platová inventúra neobsahovala prostriedky na mzdy hradené
z projektov, pričom v rozpočte uvedené prostriedky boli zahrnuté. Poslanci OZ navrhli
spracovať novú platovú inventúru a prípadné
chýbajúce finančné prostriedky zahrnúť do
najbližšej úpravy rozpočtu.
Následne poslanci diskutovali o návrhu rozpočtu obce na rok 2020 2022. Návrh bol
prerokovaný na predošlom zasadaní OZ kde boli doporučené určité zmeny. Vo zverejnenom
návrhu rozpočtu obce na rok 2020 – 2022 boli všetky zmeny a návrhy poslancov OZ
zapracované. Z uvedeného dôvodu poslanci schválil návrh rozpočtu obce bez diskusie
v sume 1 042 000 eur. Starosta dal o návrhu rozpočtu hlasovať.

Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. b e r i e n a v e d o m i e
a) stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 – 2022
b) stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 - 2022
B. s c h v a ľ u j e
a)
b)
c)
d)

rozpočet ZŠ s MŠ na rok 2020 - 2022 - prenesené kompetencie 237 960eur
rozpočet ZŠ s MŠ na rok 2020 – 2022 – potraviny 10 000 eur
rozpočet ZŠ s MŠ na rok 2020 - 2022 – originálne kompetencie 154 960 eur
rozpočet obce na rok 2020 – 2022 v celkovej sume 1 042 000 eur

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Potrebné kvórum:
Po hlasovaní starosta tento bod ukončil.
K bodu 5:
Po otvorení tohto bodu starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku obce, aby predniesla
správu o kontrolnej činnosti za II. polrok 2019, ktorej predmetom bola kontrola plnenia
schválených uznesení OZ v Bijacovciach za rok 2017, 2018 a I. polrok 2019 zameraná na a
uplatňovanie zákonač. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., zákona č. 357/2015 Z.z. o
finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a ďalších
príslušných interných predpisov. Správa tvorí samostatnú prílohu k zápisnici. Po oboznámení
s obsahom správy a jej výsledkami starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu. Starosta po
krátkej diskusii, ktorej sa zúčastnili všetci poslanci dal o schválení správy hlasovať a následne
tento bod ukončil.

Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. S ch v a ľ u j e
a) správu o kontrolnej činnosti za II. polrok 2019
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Potrebné kvórum:
K bodu 6:
V rámci tohto bodu starosta obce konštatoval, že počas zverejnenia návrhu
VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady neboli vznesené žiadne pripomienky a pozmeňujúce návrhy a o schválení
VZN dal hlasovať :
Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach 3/5 väčšinou všetkých poslancov OZ
A. S ch v a ľ u j e
a) VZN č. 2/2019 o miestnych dania a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Potrebné kvórum: 3/5
K bodu 7:
Starosta obce informoval poslancov, že počas zverejnenia návrhu VZN č. 3/2019
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy dieťaťa materskej školy a žiaka školských
zariadení so sídlom na území obce Bijacovce na rok 2020 neboli vznesené žiadne
pripomienky a pozmeňujúce návrhy a o schválení VZN dal hlasovať a následne bod ukončil

Uznesenie č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach 3/5 väčšinou všetkých poslancov OZ
A. S ch v a ľ u j e
a) VZN č. 3/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy dieťaťa materskej
školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Bijacovce
na rok 2020
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Potrebné kvórum:3/5

K bodu 8:
Do programu zasadnutia OZ bol doplnený bod Návrh kontrolnej činnosti obce
na I. polrok 2020 návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce na pripomienkovanie. Starosta
obce konštatoval, že počas jeho zverejnenia neboli vznesené žiadne pozmeňujúce návrhy a
pripomienky. O slovo sa prihlásil poslanec Michal Lepeták a navrhol doplniť tento návrh
o kontrolu financovania projektu Nadstavba MŠ Bijacovce s vyčíslením preinvestovaných
financií vrámci dotácie a obecných zdrojov. Starosta dal o zmene Návrhu kontrolnej činnosti
na I. polrok 2020 hlasovať:
Uznesenie č. 8
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. S ch v a ľ u j e
a) Návrh kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 s doplneným bodom o kontrolu
financovania projektu Nadstavba MŠ Bijacovce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum:

6
0
0
0
0

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

K bodu 9:
Poslanci OZ schválili doplnenie programu o bod zápis do kroniky obce za rok 2017.
Poslanci boli s uvedeným zápisom oboznámení a tento zápis tvorí samostatnú prílohu
zápisnice. Nakoľko k uvedenému materiálu neboli žiadne pripomienky zo strany poslancov
dal starosta o tomto zápise hlasovať:
Uznesenie č. 9
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. S ch v a ľ u j e
a) Zápis do kroniky obce za rok 2017
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum:
K bodu 10:

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

0
0
0
0

Starosta obce informoval poslancov o doručení troch ponúk na financovanie
odkúpenia pozemkov pre IBV Bijacovce formou úveru a následne vyzval kontrolórku obce
Ing. Ľudmilu Kokoruďovú o stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania k účelu financovania investičných potrieb obce – odkúpenie pôdy pre
výstavbu IBV. Stanovisko tvorí samostatnú prílohu k zápisnici. Poslanci OZ berú dané
stanovisko na vedomie. Po predložení správy starosta obce otvoril k tejto téme diskusiu,
ktorej sa zúčastnili všetci poslanci a zhodnotili, že najvýhodnejšie podmienky čerpania úveru
pre obec ponúka PRIMA banka čo potvrdila aj kontrolórka vo svojom stanovisku. Starosta
obce dal za prijatie úveru hlasovať
Uznesenie č. 10
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach 3/5 väčšinou všetkých poslancov OZ
A. S ch v a ľ u j e
a) prijatie návratných zdrojov financovania formou Municipálneho úveru
Univerzál vo výške 150 000 eur na odkúpenie pozemkov IBV Bijacovce
poskytnutého PRIMA bankou Slovensko a. s.
b) každoročné prehodnotenie výšky úveru bankou a v prípade zníženia jeho
výšky ku dňu prehodnotenia t. j., že obec vyčerpala ku dňu prehodnotenia
väčší objem finančných prostriedkov ako je bankou novostanovená výška
úveru obec uhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru do 30.05.
daného kalendárneho roka

c) ak obec nesplní bod b) uznesenia z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov alebo iných závažných dôvodov rozdiel medzi pôvodnou a
novou výškou úveru bude zmenený na termínovaný úver za dojednaných
podmienok v úverovej zmluve
B. B e r i e n a v e d o m i e
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach berie na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra obce k návratnému zdroju financovania.
Hlasovanie:
Za:

6

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: 3/5
K bodu 11:
V úvode tohto bodu starosta obce informoval poslancov o postupe riešenia doručenej
výzvy občana p. Krajníka ( poslanci OZ ako aj kontrolórka obce mali výzvu doručenú osobne
a výzva tvorí samostatnú prílohu zápisnice ) Oznámenie riešenia výzvy t. j. informácia o
podaní žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 z environmentálneho
fondu bude p. Krajníkovi zaslaná písomne.
Starosta obce vrámci diskusie oboznámil OZ s požiadavkou šachového klubu
Bijacovce o poskytnutie ďalších priestorov obce pre činnosť ŠK Bijacovce a to uvoľnením
miestnosti, ktorá je prenajímaná skupine Tender – zastúpenej PaedDr. Lukášom Mydlárom.
Do diskusii, ktorej sa zúčastnili všetci poslanci rozhodli o ponechaní miestnosti skupine
Tender, ktorá si riadne a včas plní záväzky vyplývajúce z nájomnej zmluvy. Momentálne obec
nemá voľné nebytové priestory, ktoré by ŠK Bijacovce mohla využívať.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Michal Lepeták s informáciou k riešeniu problému
s kanalizáciu v bytovom dome č. 140 a to vykonať výškové zameranie vodovodnej šachty pre
realizáciu výkopov. Starosta poslancom oznámil, že oslovil firmu TOMASS zastúpenú
p. Vlkolinským (odporučenie z predošlého OZ) tá sa zaviazala riešením problému realizovať
za priaznivých poveternostných podmienok. Vrámci ďalšej diskusie poslanci vykonanie
výškových zameraní zamietli.
Následne starosta udelili slovo predsedovi DH Bijacovčanka p. Michalovi Zajacovi.
Ten informoval poslancov o činnosti DH Bijacovčanka v priebehu roka a požiadal poslancov
OZ o odpustenie poplatku za prenájom sály KD na uskutočnenie plesu dňa 01.02.2020. Do
diskusie k danej téme sa zapojili všetci poslanci aj prítomní členovia DH Bijacovčanka. Na
záver poslanci neodsúhlasili odpustenie poplatku za prenájom sály KD a doporučili
DH Bijacovčanke kompenzovať nájomné účinkovaním na obecných akciách.
V diskusii vystúpil poslanec Bohuš Dzugas a poďakoval kontrolórke obce za jej prácu
počas celého roka a ocenil jej rady a skúsenosti, ktorými pomohla poslancom pri riešení
rôznych situácii vrámci obecných zasadnutí. Následne podal poslanecký návrh na schválenie
odmeny kontrolórke obec vo výške 15% ročného platu.
Starosta dal o poslaneckom návrhu hlasovať.

Uznesenie č. 11
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. S ch v a ľ u j e
a) odmenu kontrolórke obce vo výške 15% ročného platu
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Potrebné kvórum:
V rámci diskusie poslanci OZ ukladajú starostovi obce zistiť podmienky
prevádzkovania vývarovne v kuchyni KD od budúceho kalendárneho roka. Zároveň navrhujú
zistiť záujem stravovania občanov obce a ukladajú starostovi osloviť Spojenú školu
a roľnícke družstvo Bijacovce s možnosťou zabezpečenia stravovania pre ich zamestnancov
prostredníctvom vývarovne. Vytvorením vývarovne stravy zrušiť školskú jedáleň v ZŠ s MŠ v
najbližšom možnom termíne a vytvoriť výdajňu stravy pre ZŠ s MŠ.
Taktiež ukladajú starostovi obce zistiť podmienky vyradenia základnej školy zo siete škôl s
ponechaním materskej školy.
Starosta tento bod ukončil.
K bodu 12:
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
V Bijacovciach 16. 12. 2019
Zapisovateľ: Zuzana Topoliová

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

Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Novák

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

Jozef Tejbus

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

UZNESENIA
Zo 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bijacovce
zo dňa 16.12.2019
Obecné zastupiteľstvo na svojom 15. zasadnutí prerokovalo:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Doplnenie programu rokovania
Správu o plnení uznesení zo 14. Zasadnutia OZ
Zmenu rozpočtu obce na rok 2019
Rozpočet obce na rok 2020 - 2022
Správu o kontrolnej činnosti za II. polrok 2019
VZN č. 2/2019 o miestnych dania a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
VZN č. 3/2019 o o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy dieťaťa materskej školy
a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Bijacovce na rok 2020
Návrh kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
Zápis do kroniky obce za rok 2017
Podmienky prijatia návratných zdrojov financovania k účelu financovania
investičných potrieb obce – odkúpenie pôdy pre výstavbu IBV
Riešenie výzvy občana obce - informácia
Požiadavka DH Bijacovčanka
Diskusné príspevky poslancov

Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
a) program rokovania 15 zasadnutia OZ
v Bijacovciach, 16.12.2019
…........................................................
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
a/ správu o plnení uznesení zo 14. zasadania
v Bijacovciach, 16.12.2019
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. b e r i e n a v e d o m i e
a) stanovisko kontrolórky obce k zmene rozpočtu obce na rok 2019
B. s c h v a ľ u j e
a)
b)
c)
d)

zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2019 - prenesené kompetencie 186 204 eur
zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2019 – potraviny 9 700 eur
zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2019 – originálne kompetencie 120 545 eur
zmenu rozpočtu obce na rok 2019 – 917 500 eur

v Bijacovciach, 16.12.2019
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. b e r i e n a v e d o m i e
a) stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 – 2022
b) stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 – 2022

B. s c h v a ľ u j e
a)
b)
c)
d)

rozpočet ZŠ s MŠ na rok 2020 - 2022 - prenesené kompetencie 237 960eur
rozpočet ZŠ s MŠ na rok 2020 – 2022 – potraviny 10 000 eur
rozpočet ZŠ s MŠ na rok 2020 - 2022 – originálne kompetencie 154 960 eur
rozpočet obce na rok 2020 – 2022 v celkovej sume 1 042 000 eur

v Bijacovciach, 16.12.2019
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. S ch v a ľ u j e
a) správu o kontrolnej činnosti za II. polrok 2019
v Bijacovciach, 16.12.2019
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach 3/5 väčšinou všetkých poslancov OZ
A. S ch v a ľ u j e
a)

VZN č. 2/2019 o miestnych dania a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

v Bijacovciach, 16.12.2019
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

Uznesenie č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach 3/5 väčšinou všetkých poslancov OZ
A. S ch v a ľ u j e
a)

VZN č. 3/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy dieťaťa materskej
školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Bijacovce
na rok 2020

v Bijacovciach, 16.12.2019
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

Uznesenie č. 8
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. S ch v a ľ u j e
a)

Návrh kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 s doplneným bodom o kontrolu
financovania projektu Nadstavba MŠ Bijacovce

v Bijacovciach, 16.12.2019
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce
Uznesenie č. 9
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. S ch v a ľ u j e
a)
Zápis do kroniky obce za rok 2017
v Bijacovciach, 16.12.2019
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

Uznesenie č. 10
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach 3/5 väčšinou všetkých poslancov OZ
A. S ch v a ľ u j e
a) prijatie návratných zdrojov financovania formou Municipálneho úveru
Univerzál vo výške 150 000 eur na odkúpenie pozemkov IBV Bijacovce
poskytnutého PRIMA bankou Slovensko a. s.
b) každoročné prehodnotenie výšky úveru bankou a v prípade zníženia jeho
výšky ku dňu prehodnotenia t. j., že obec vyčerpala ku dňu prehodnotenia
väčší objem finančných prostriedkov ako je bankou novostanovená výška
úveru obec uhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru do 30.05.
daného kalendárneho roka
c)
ak obec nesplní bod b) uznesenia z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov alebo iných závažných dôvodov rozdiel medzi pôvodnou a
novou výškou úveru bude zmenený na termínovaný úver za dojednaných
podmienok v úverovej zmluve
B. B e r i e n a v e d o m i e
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach berie na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra obce k návratnému zdroju financovania.
v Bijacovciach, 16.12.2019
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

Uznesenie č. 11
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. S ch v a ľ u j e
a) odmenu kontrolórke obce vo výške 15% ročného platu

v Bijacovciach, 16.12.2019
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

