OBEC BIJACOVCE, Obecný úrad 053 06 Bijacovce č. 7
Zápisnica z 17. zasadnutia OZ v Bijacovciach, konaného dňa 13.03.2020 v zasadačke
OcÚ so začiatkom o 19.00 hod. evidovaná v podacom denníku pod číslom 29/2020-02, UJ6,
A-10
Prítomní:
poslanci OZ : Ing. Bohuš Dzugas, Adrián Franko, Michal Lepeták, Dušan Pavluvčík,
Jozef Tejbus
PROGRAM :
1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
2. Správa o plnení uznesení
3. Zrušenie uznesení č. 15/A zo dňa 13.12.2018 a 1/A zo dňa 8.2.2019
4. Dodatok č. 1 ÚPN - O Bijacovce
5. Výzva „Mikroprogram PSK na predkladanie žiadosti o dotácie pre rok 2020“
6. Výzva predsedu PSK na predkladanie žiadosti o dotácie pre rok 2020
7. Ohlásenie stavebných úprav cesty II/3216 Bijacovce – Brezovica
8. Odkúpenie pozemkov KN-C. p. č. 35/25 zastavané plochy a KN-C, p. č. 38/2
zastavané plochy do vlastníctva obce
9. Plán zasadnutí OZ Bijacovce na rok 2020
10. Diskusia
11. Záver
K bodu 1 :
Obecné zastupiteľstvo viedol zástupca starostu obce Michal Lepeták, ktorý privítal
prítomných poslancov. Za zapisovateľa 17. zasadnutia OZ navrhol Bc. Zuzanu Topoliovú.
Za overovateľov zápisnice navrhol poslancov Ing. Bohuša Dzugasa a Jozefa Tejbusa, zástupca
starostu obce skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 5 poslanci OZ, čím je OZ uznášania
schopné. Na úvod, oboznámil poslancov o programe rokovania pričom navrhol zrušiť
plánovaný program rokovania OZ a zároveň vzhľadom na mimoriadnu situáciu v celej SR a v
súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia
č. OLP/2576/2020 zo dňa 12.03.2020 navrhol nasledovné body programu:
1. Opatrenia obce k mimoriadnej situácii ohľadom šírenia Koronavírusu na území SR v
súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2576/2020
Zástupca starostu dal o navrhovanom bode programu hlasovať:
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. r u š í
a) program rokovania 17. zasadnutia OZ
B. s c h v a ľ u j e
a) program rokovania 17. zasadnutia OZ s jedným bodom : Opatrenia obce k
mimoriadnej situácii ohľadom šírenia Koronavírusu na území SR v súlade s
Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2576/2020

Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

Ing. Bohuš Dzugas, Adrián
Dušan Pavluvčík, Jozef Tejbus

Franko,

Michal

Lepeták,

Potrebné kvórum:
K bodu 2:
Poslanci vzhľadom na mimoriadnu situáciu na celom území SR sa po vzájomnej diskusii
dohodli na uvedených opatrenia vrámci obce Bijacovce
1. Zmena úradných hodín pre verejnosť denne v čase od 08.00 do 10.00 hodiny. V rámci
preventívnych opatrení vybavovať požiadavky občanov telefonicky alebo
elektronickou poštou, aby občania obmedzili pohyb v obci.
2. Zaslať písomnú výzvu na dodržiavanie 14 dňovej karantény občanom, rep. rodinným
príslušníkom, ktorí boli v zahraničí alebo je možnosť že prídu zo zahraničia. Zároveň
upozorňujeme, že pri zistení príp. nahlásení nedodržiavania uvedenej karantény a
Opatrení ÚVZ bude o obec každé porušenie hlásiť PZ SR.
3. Denne hlásiť obecným rozhlasom upozornenie na dodržiavanie karantény,
preventívnych opatrení – nosenie ochranných pomôcok, nezhormažďovanie sa
väčšieho počtu ľudí v obci. Zverejniť Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva na
web stránke obce a sociálnych sieťach.
4. Zvýšiť pravidelné hliadkovanie členov MOPS v obci za účelom kontroly dodržiavania
povinnej karantény, zhromažďovania sa väčších skupín občanov v obci a všetkých
Opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR.
5. OZ ruší všetky plánované akcie v priestoroch OcU až do odvolania. Zároveň sa
poslanci dohodli o udelení výnimky ohľadom vrátenia už zaplatených záloh za
vyplývajúce z podpísaných zmlúv o prenájme nebytových priestorov a to zálohy budú
občanom vrátené v plnej výške.
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
a) zmenu úradných hodín na pracoviskách OcU pre verejnosť a to v čase od
08.00 do 10.00 hod. Denne
b) písomnú výzvu a jej doručenie občanom prichádzajúcim zo zahraničia, resp.
ich rodinným príslušníkom o dodržiavaní povinnej 14 dňovej karantény
B. r u š í
a) všetky plánované akcie v priestoroch OcU až do odvolania s vrátením plnej
výšky zaplatenej zálohy

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

Ing. Bohuš Dzugas, Adrián
Dušan Pavluvčík, Jozef Tejbus

Franko,

Michal

Lepeták,

Potrebné kvórum:
Zástupca starostu obce rokovanie OZ ukončil.
V Bijacovciach 13. 03. 2020
Zapisovateľ: Zuzana Topoliová

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

Overovatelia zápisnice: Ing. Bohuš Dzugas

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

Jozef Tejbus

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

UZNESENIA
Zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bijacovce
zo dňa 13.03.2020
Obecné zastupiteľstvo na svojom 17. zasadnutí prerokovalo:
·

Opatrenia obce k mimoriadnej situácii ohľadom šírenia Koronavírusu na území SR v
súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2576/2020
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. r u š í
b) program rokovania 17. zasadnutia OZ
B. s c h v a ľ u j e
a) program rokovania 17. zasadnutia OZ s jedným bodom : Opatrenia obce k
mimoriadnej situácii ohľadom šírenia Koronavírusu na území SR v súlade s
Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2576/2020
v Bijacovciach, 13.03.2020
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
c) zmenu úradných hodín na pracoviskách OcU pre verejnosť a to v čase od
08.00 do 10.00 hod. Denne
d) písomnú výzvu a jej doručenie občanom prichádzajúcim zo zahraničia, resp.
ich rodinným príslušníkom o dodržiavaní povinnej 14 dňovej karantény
B. r u š í
a) všetky plánované akcie v priestoroch OcU až do odvolania s vrátením plnej
výšky zaplatenej zálohy
v Bijacovciach, 13.03.2020
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

