
OBEC BIJACOVCE, Obecný úrad 053 06 Bijacovce č. 7

Zápisnica z 1. mimoriadneho zasadnutia OZ v Bijacovciach, konaného dňa 07.05.2020 v sále
KD Bijacovce so začiatkom o 18.00 hod. evidovaná v podacom denníku pod číslom 29/2020-
04, UJ6, A-10
Prítomní:

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

Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac
- občania obce podľa priloženej prezenčnej listiny

PROGRAM : 

 1.  Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
 2.  Správa o plnení uznesení
 3.  Prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce iným osobám
4. Záver

                             
K bodu 1 :

Starosta  obce  Mgr.  Ján  Pivovarniček  privítal  prítomných.  Za  zapisovateľa
1. mimoriadneho zasadnutia  OZ navrhol Bc. Zuzanu Topoliovú. Za overovateľov zápisnice
navrhol poslancov Ing. Bohuša Dzugasa  a Jozefa Tejbusa. Starosta obce skonštatoval, že na
zasadnutí sú prítomní 6 poslanci  OZ, čím je OZ uznášania schopné, oboznámil poslancov
o programe rokovania a následne dal o programe hlasovať. 

Uznesenie č. 1

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A.  s c h v a ľ u j e  

a) program rokovania 1. mimoriadneho zasadnutia  OZ 

Za: 6
Ing.  Bohuš  Dzugas,  Adrián  Franko,  Michal  Lepeták,
Ing. Ján Novák,  Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac

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

Potrebné kvórum:

K bodu 2:
Starosta obce predniesol správu o plnení uznesenia č. 5 z 18. zasadnutia OZ, ktoré sa

týka  programu  rokovania  OZ  a  konštatoval  jeho  nesplnenie  /príloha  k  zápisnici/.
K uvedenému bodu sa o slovo prihlásil poslanec Ing. Bohuš Dzugas s pripomienkou, aký
postup  zvolil  starosta  obce  k  splneniu  uvedeného  uznesenia.  Uznesenie  nebolo  splnené
z  dôvodu  neodovzdania  kľúčov  od  garáže  a  následne  bolo  zvolané  pracovné  stretnutie
poslancov OZ, na ktoré bol prizvaný aj p. Pavol Zajac vodič autobusu a momentálny užívateľ
garáže.  Pán  Zajac  sa  na  pracovné  stretnutie  nedostavil  a  preto  starosta  obce  zvolal
mimoriadne  OZ.  Iné  pripomienky zo  strany poslancov  k  správe  o  plnení  uznesenia  č.  5
neboli.



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 uznesenia č. 5 z 18. zasadania

Hlasovanie:

Za: 6
Ing.  Bohuš  Dzugas,  Adrián  Franko,  Michal  Lepeták,
Ing. Ján Novák,  Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac

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

Potrebné kvórum:

Starosta obce tento bod ukončil.

K bodu 3:

Starosta  obce  oboznámil  prítomných  o  kompetenciách  OZ  týkajúcich  sa  predovšetkým
určovania zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce v zmysle § 11 zákona  SNR č.
369/1990 Zb.  o  obecnom zriadení  v  z.  n.  p..  Zároveň informoval  prítomných o doručení
petície  občanov obce Bijacovce za ponechanie garáže pre autobus verejnej  dopravy SAD
Poprad,  ktorý  je  súčasťou  požiarnej  zbrojnice  v  obci  Bijacovce  (ďalej  len  „petícia“  ),  v
zastúpení Mgr. Zuzanou  Zajacovou. Nakoľko autobus odstavený v predmetnej garáži patrí
SAD Poprad starosta pozval zástupcov spoločnosti na pracovné stretnutie, ktorého výsledkom
bolo stanovisko SAD Poprad zaslané na obecný úrad  v Bijacovciach. Uvedené stanovisko
starosta  prečítal  prítomným a  tvorí  prílohu tejto  zápisnice.  Taktiež  oboznámil  prítomných
so zápisom z prešetrenia petičných hárkov, ktoré tvorí  prílohu zápisnice. Následne starosta
k uvedenému bodu otvoril diskusiu.
O slovo sa prihlásila Mgr. Zuzana Zajacová ako zástupca občanov podporujúcich petíciu. Pani
Zajacová ubezpečila prítomných, že nebojuje za manžela – vodiča autobusu p. Zajaca, ale za
občanov obce  Bijacovce,  ktorí  svojím podpisom podporili  petíciu.  Podotkla,  že  v budove
požiarnej zbrojnice parkovali autobusy od roku 1947, kde boli pre nich vyhradené 2 garáže
a poukázala na skutočnosť, že jeden z nich je momentálne využívaný DHZ Bijacovce pre
uskladňovanie  techniky,  zároveň  vyjadrila  nesúhlas  s  prenechaním  ďalšej  garáže  pre
využívanie DHZ Bijacovce.  Zároveň uviedla benefity pre DHZ Bijacovce, ktoré dostáva od
obce  a  vyjadrila  tiež  podozrenie,  že  zrušenie  parkovania  autobusu v  garáži  bude viesť  k
zrušeniu  autobusových spojov.  Vo svojom prejave  upozornila  na administratívnu chybu v
zápisnici   z  18.  zasadnutia  OZ  a  vyzvala  kontrolórku  obce  Ing.  Ľudmilu  Kokoruďovú
o vyjadrenie.
Kontrolórka obce Ing. Ľudmila Kokoruďová uviedla, že dňa 17.4.2020 sa konalo zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, hlasovanie o schválení uznesení bolo platné, čo bolo
potvrdené aj podpismi overovateľov. V zápisnici došlo k administratívnej chybe. Upozornila
prítomných na zákon č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v z. n. p. a zákon č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p., na základe ktorých obec má povinnosť zhodnocovať verejný
majetok a efektívne s ním nakladať. Súčasne upozornila, že o nakladaní s majetkom obce
rozhoduje  v  zmysle  § 11  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom zriadení  v  z.  n.  p.  obecné
zastupiteľstvo.  Uviedla,  že  parkovanie  autobusu SAD Poprad v  garáži,  ktorá  je  obecným



majetkom, bolo bez platnej nájomnej zmluvy, či inej písomnej dohody. Zároveň informovala,
že zriadenie DHZ a jeho technicko-materiálne zabezpečenie má súvislosť s obcou v zmysle
povinností vyplývajúcich zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v z. n. p..
Skonštatovala skutočnosť, že v doručenej petícii boli niektoré podpisy zhodné, a preto boli
predmetom preverenia ich pravosti.    
Následne sa do diskusie zapojil starosta obce, ktorý oboznámil prítomných s § 15   zákona
č.  314/2001  Z.  z.  o  ochrane  pred  požiarmi,  z  ktorého  vyplýva  povinnosť  obce  zriadiť
dobrovoľný hasičský zbor obce. Taktiež citoval z priloženého stanoviska SAD : „Ak dôjde
k  určeniu  stanovištia  na  parkovanie  a  odstavovanie  našich  autobusov  nebude  to  viesť  k
rušeniu spojov“ čím ubezpečil občanov, že ponechanie garáže pre parkovanie autobusu nemá
vplyv na rušenie spojov v obci.
Do diskusie sa zapojili niekoľkí prítomní občania p. Kollár, p. Šefčík, p. Zajac, p. Pavlík,
p. Kubovčík, ktorí predniesli pripomienky k bodu rokovania a jednoznačne vyjadrili nesúhlas
s rozhodnutím OZ o uvoľnení garáže.  V diskusných príspevkoch uvedených  občanov bol
vyjadrený  osobný  názor  k  činnosti  DHZ  ako  aj  činnosti  a  rozhodovaniu  obecného
zastupiteľstva či konaniu niektorých poslancov. 
Diskusie  sa  zúčastnili  aj  viacerí  poslanci  OZ   p.  Lepeták,  p.  Tejbus,  p.  Ing.  Novák,
Ing. Dzugas, ktorí upozornili prítomných na skutočnosť, že obci na obnovu dnes už Hasičskej
zbrojnice bola poskytnutá štátna dotácia v sume 30.000,00 € a z uvedeného dôvodu chce
budovu využívať pre potreby obce a jej zriadené DHZ. Zároveň sa zhodli, že uvedenú garáž
bude využívať obec pre uskladnenie kosačiek, osobného automobilu a iného príslušenstva,
nakoľko  obec  nemá  iné  skladové  priestory.  Zároveň  sa  poslanci  zhodli,  že  plocha  na
odstavenie a parkovanie autobusov sa vyznačí na parcele číslo KN - C 578/1   k. ú. Bijacovce
vo vlastníctve obce Bijacovce vodorovným dopravným značením.
Nakoniec  sa  do  diskusie  prihlásil  občan  PaedDr.  Ľubomír  Kaľavský s  konštatovaním,  že
v  jednotlivých  diskusných  príspevkoch  boli  citované  zákony,  stanoviská  a  nariadenia.
Poslanci  OZ a  starosta  sú  volení  predstavitelia  obce  a  majú  zastupovať  občanov  a  hájiť
záujmy obce     a väčšiny jej občanov. Z uvedeného dôvodu položil starostovi obce a všetkým
prítomným poslancom otázku či  sú ochotní hájiť tieto záujmy. Všetci  prítomní poslanci a
starosta  obce súhlasne odpovedali,  že  budú hájiť  záujmy obce a  jej  občanov pokiaľ  tieto
záujmy  nebudú  vo  vzájomnom  rozpore  a   rozpore  s  platnými  právnymi  predpismi.
Následne sa všetci poslanci zhodli, že doručenú petíciu berú na vedomie a konštatujú, že v
uvedenom prípade je záujem obce v rozpore so záujmom občanov.
Starosta  obce  diskusiu  k  uvedenému  bodu  rokovania  ukončil  a  dal  hlasovať  o  platnosti
uznesenia č. 5/A/a zo dňa 17.04.2020 a o určení plochy na odstavenie a parkovanie autobusov

Uznesenie č. 3

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach  

A. S ch v a ľ u j e  

    a)  platnosť uznesenia č.  5/A/a   zo dňa 17.04.2020 v znení 

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A. S ch v a ľ u j e 

    a) uvoľnenie obecnej garáže pre potreby DHZ Bijacovce k 01.05.2020 



Hlasovanie:

Za: 6
Ing.  Bohuš  Dzugas,  Adrián  Franko,  Michal  Lepeták,
Ing. Ján Novák,  Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac

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

Uznesenie č. 4

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach  

A. S ch v a ľ u j e  
    
    a)  odstavenie a parkovanie vozidiel SAD Poprad na asfaltovej ploche    

                     nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. KN-C 578/1 k. ú. Bijacovce vo  
                     vlastníctve obce 

Hlasovanie:

Za: 6
Ing.  Bohuš  Dzugas,  Adrián  Franko,  Michal  Lepeták,
Ing. Ján Novák,  Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac

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

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a  zasadnutie OZ ukončil.

V Bijacovciach  07. 05. 2020

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

Overovatelia zápisnice: Ing. Bohuš Dzugas                 …............................................................
  
                                      Jozef Tejbus                  ...............................................................



U Z N E S E N I A 

Z 1. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bijacovce
zo dňa 07.05.2020

Obecné zastupiteľstvo na svojom 1. mimoriadnom zasadnutí prerokovalo:

·  Správu o plnení uznesenia č. 5 z 18 zasadnutia
·  Prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce iným osobám
·  Diskusné príspevky poslancov OZ, kontrolórky obce a prítomných občanov obce

 Uznesenie  č. 1

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A.  s c h v a ľ u j e  

a) program rokovania 1. mimoriadneho zasadnutia  OZ 

v Bijacovciach, 07.05.2020

…........................................................
                    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 uznesenia č. 5  z 18. zasadania

v Bijacovciach, 07.05.2020

…........................................................
                    Mgr. Ján Pivovarniček

           starosta obce



Uznesenie č. 3

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A.  s c h v a ľ u j e  
  

a) platnosť uznesenia č.  5/A/a   zo dňa 17.04.2020 v znení 

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A. S ch v a ľ u j e 

    a) uvoľnenie obecnej garáže pre potreby DHZ Bijacovce k 01.05.2020 

v Bijacovciach, 07.05.2020

…........................................................
                    Mgr. Ján Pivovarniček

           starosta obce

Uznesenie č. 4

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A.  s c h v a ľ u j e 

     a)  odstavenie a parkovanie vozidiel SAD Poprad na asfaltovej ploche                      
                      nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. KN-C 578/1 k. ú. Bijacovce vo              
                      vlastníctve obce 

  

v Bijacovciach, 07.05.2020

…........................................................
                    Mgr. Ján Pivovarniček

           starosta obce


