OBEC BIJACOVCE, Obecný úrad 053 06 Bijacovce č. 7
Zápisnica z 21. zasadnutia OZ v Bijacovciach, konaného dňa 24.07.2020 v sále KD Bijacovce
so začiatkom o 19.00 hod. evidovaná v podacom denníku pod číslom 29/2020-07, 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
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
Správa o plnení uznesení
Žiadosť ZŠ s MŠ o ponechanie samostatných tried pre školský rok 2020/2021
Územný plán obce – Zmeny a doplnky č. 1/2019
IBV – Sever II. - informácia
Správa finančnej komisie k poskytnutiu dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 pre
organizované zložky v obci Bijacovce
7. Terénna sociálna práca a terénna práca v obci Bijacovce
8. Diskusia
9. Záver
K bodu 1 :
Starosta obce Mgr. Ján Pivovarniček privítal prítomných. Za zapisovateľku
21. zasadnutia OZ navrhol Bc. Zuzanu Topoliovú. Za overovateľov zápisnice navrhol
poslancov Jozefa Tejbusa a Ľubomíra Zajaca. Starosta obce skonštatoval, že na zasadnutí sú
prítomní 6 poslanci OZ, čím je OZ uznášania schopné, oboznámil poslancov s programom
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 21. zasadnutia OZ
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

Potrebné kvórum:

Ing. Bohuš Dzugas, Adrián Franko,
Ing. Ján Novák, Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac

Michal

Lepeták,

K bodu 2:
Starosta obce predniesol správu o plnení uznesení z 20. zasadnutia /príloha k
zápisnici/. Následne informoval poslancov o nevykonateľnosti uznesenia č. 2/B z dôvodu
rozporu s postupmi pri vyňatí pôdy. K plneniu ďalších uznesení neboli zo strany poslancov
žiadne pripomienky. Následne dal starosta hlasovať o zrušení uznesenia č. 2/B a o správe
o plnení ostatných uznesení.
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. r u š í
a) uznesenie č. 2/B z 20. zasadania OZ
B. b e r i e n a v e d o m i e
a) správu o plnení uznesení z 20. zasadania OZ
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum:

6

Ing. Bohuš Dzugas, Adrián Franko,
Ing. Ján Novák, Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac

Michal

Lepeták,

0
0
0
0

Starosta obce tento bod ukončil.
Na predošlom zasadaní OZ bola požiadavka prizvať rodičov maloletých detí, ktoré robia
neporiadok na obecnom cintoríne. Starosta obce oboznámil prizvaných občanov – Angela
Kotlárová, Marek Pokuta, Rastislav Pokuta so sťažnosťou na vyčíňanie maloletých detí z
osady na obecnom cintoríne, pričom boli označené ich deti. Nakoľko OZ navrhlo riešiť
sťažnosť so zamestnankyňami TSP a TP, starosta obce udelil slovo občanom a taktiež aj
pracovníčkam TSP a TP o vyjadrenie sa k danej sťažnosti. O slovo sa prihlásil Rastislav
Pokuta, ktorý namietol, že na cintorín chodia deti všetkých obyvateľov osady. Ubezpečil
poslancov, že na svoje deti si pozor bude dávať, ale nech všetci rodičia sú zodpovední za
svoje deti. Poslanci upozornili, že o poriadok nielen v obci ale aj na cintoríne má dohliadať
miestna občianska hliadka, na čo p. Pokuta namietol, že aj deti členov MOPS behajú po
cintoríne. Do diskusie vstúpili aj pracovníčky TSP a TP, ktoré uviedli, že pri každodenných
návštevách osady upozorňujú rodičov na dodržiavanie nielen poriadku v osade ale aj jej okolí
čím je aj cintorín. Zároveň predložili zápisy, ktoré boli s uvedenými rodičmi vykonané a
rodičia poučení. Do diskusie sa zapojili viacerí poslanci a danú sťažnosť uzavreli tým, že za
konanie detí sú zodpovední rodičia, ktorí majú na svoje deti dohliadať. Zároveň doporučujú
členom MOPS vyhotovovať záznamy s uvedením mien detí a ich rodičov, ktorí robia
neporiadok na obecnom cintoríne prípadne zabezpečiť foto-dokumentáciu. Pri opakovanom
neporiadku a vyčíňaní detí na cintoríne budú bratí na zodpovednosť ich rodičia, ktorým bude
udelená pokuta do výšky 33,00 €. Starosta diskusiu ukončil a prizvaní občania opustili
rokovaciu miestnosť. Zasadanie OZ pokračovalo podľa schváleného programu.

K bodu 3 :
Starosta oboznámil poslancov OZ so žiadosťou ZŠ s MŠ o ponechaní samostatných
tried v školskom roku 2020/2021 podľa priloženého rozpisu ( príloha zápisnice ).
K uvedenému bodu starosta otvoril diskusiu, z ktorej vyplynulo súhlasné stanovisko OZ
k ponechaniu samostatných tried v ZŠ s MŠ pre školský rok 2020/2021 s podmienkou
finančného zabezpečenia všetkých potrieb v zmysle schváleného rozpočtu ZŠ s MŠ. Následne
dal starosta o ponechaní samostatných tried hlasovať.
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
a) ponechanie samostatných tried v ZŠ s MŠ Bijacovce v školskom roku 2020/2021 za
zabezpečenia plnej prevádzky v zmysle schváleného rozpočtu pre rok 2020
Hlasovanie:
Za:

6

Ing. Bohuš Dzugas, Adrián Franko,
Ing. Ján Novák, Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac

Michal

Lepeták,

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
0
Potrebné kvórum:
Po hlasovaní starosta tento bod ukončil.
K bodu 4:
Územný plán obce Bijacovce – zmeny a doplnky č. 1/2019 starosta obce informoval
poslancov o ukončení prác na zmene Územného plánu obce Bijacovce a zároveň oznámil, že
registračný list s kópiou uznesenia OZ o schválení bol zaslaný Ministerstvu dopravy a
výstavby SR, Zmeny a doplnky č. 1/2019 k UPN – O bol doplnené o schvaľovaciu doložku a
odoslané na Okresný úrad v sídle kraja, stavebný úrad v Spišskom Podhradí a záväzná časť
dotknutým orgánom štátnej správy.
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. b e r i e n a v e d o m i e
a) informáciu o ukončení prác – Zmeny a doplnky č. 1/2019 územného plánu obce

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

Ing. Bohuš Dzugas, Adrián Franko,
Ing. Ján Novák, Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac

Michal

Lepeták,

Potrebné kvórum:
Po hlasovaní starosta tento bod ukončil.
K bodu 5:
V rámci uvedeného bodu starosta obce informoval poslancov o podmienkach pre
vydanie poľnohospodárskej pôdy pre IBV Sever II. Pre vydanie pôdy pre IBV musí byť
dodržaný nasledovný postup:
 spracovať projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné konanie v spolupráci s
geodetom, spracovanie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie –
stačí jedna projektová dokumentácia postupovať v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní
 podať žiadosť o územné konanie a následne stavebné konanie na stavebný úrad
 po vydaní stavebného povolenia a jeho právoplatnosti obec podá žiadosť na Okresný
úrad v Poprade odbor lesný a pozemkový o odňatie poľnohospodárskej pôdy SHR
 Okresný úrad v Poprade, odbor lesný a pozemkový vydá rozhodnutie o odňatí
poľnohospodárskej pôdy SHR
K uvedenému bodu rokovania sa rozprúdila diskusia, do ktorej sa zapojili všetci poslanci.
Poslanec M. Lepeták podal návrh spracovať verejné obstarávanie na spracovanie projektovej
dokumentácie na inžinierske siete externou firmou v zmysle platnej legislatívy. OZ
doporučuje starostovi dohodnúť akceptovateľné podmienky na uzatvorenie nájomnej zmluvy
s RD Bijacovce na pozemky vo vlastníctve obce. Starosta dal o návrhoch hlasovať.
Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
a) spracovanie verejného obstarávania na dodávateľa projektovej dokumentácie
pre výstavbu inžinierskych sieti IBV Sever II externou formou.
B. d o p o r u č u j e
a)

dohodnúť akceptovateľné podmienky nájomnej zmluvy s RD Bijacovce na
pozemky vo vlastníctve obce

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum:

6
0
0
0
0

Ing. Bohuš Dzugas, Adrián Franko,
Ing. Ján Novák, Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac

Michal

Lepeták,

K bodu 6:
Starosta obce vrámci uvedeného bodu odovzdal slovo predsedovi finančnej komisie
Ing. B. Dzugasovi, ktorý prečítal zápisnicu zo zasadania finančnej komisie k dotáciám z
rozpočtu obce. Zároveň informoval poslancov, že na zasadanie FK boli prizvaní zástupcovia
jednotlivých zložiek, ktorí o dotáciu v roku 2020 požiadali a podali správu o doterajšej
činnosti klubov a potrebách ďalšieho ich fungovania. Na základe uvedených informácii
finančná komisia doporučuje OZ schváliť dotácie v celkovej upravenej výške 6 650,00 €
 Futbalový klub 3 000,00 €
 Dobrovoľný hasičský zbor 1 250,00 €
 Šachový klub 1 000,00 €
 Farnosť Bijacovce 1 000,00 €
 Stolnotenisový klub 500,00 €
 Centrum voľného času 100,00 €
Zároveň finančná komisia doporučuje vymedziť použitie dotácie jednotlivým zložkám podľa
ich potrieb, ktoré prezentovali na zasadnutí finančnej komisie. Iné výdavky okrem
vymedzených v zmluve obec nebude akceptovať. K danému bodu starosta otvoril diskusiu.
Poslanci po vzájomnej diskusii súhlasia so stanoviskom finančnej komisie pričom poslanec
M. Lepeták navrhol akceptovanie cestovných výdavkov len do výšky výdavku
spotrebovaných PHM bez základnej náhrady za každý km jazdy (opotrebenia motorového
vozidla). Starosta dal o návrhoch hlasovať.
Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. S c h v a ľ u j e
a) dotáciu z rozpočtu obce pre Futbalový klub Bijacovce v sume 3 000,00 €
b) dotáciu z rozpočtu obce pre Dobrovoľný hasičský zbor Bijacovce
v sume 1 250,00 €
c) dotáciu z rozpočtu obce pre Šachový klub Bijacovce v sume 1 000,00 €
d) dotáciu z rozpočtu obce pre Stolnotenisový klub Bijacovce v sume 500,00 €
e) dotáciu z rozpočtu obce pre Farnosť Bijacovce v sume 1 000,00 €
f) dotáciu pre CVČ Spišská Nová Ves na žiaka obce Bijacovce v sume 100,00 €
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum:

Ing. Bohuš Dzugas, Adrián Franko,
Ing. Ján Novák, Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac

Michal

Lepeták,

0
0
0
0

B. S c h v a ľ u j e
a)

uznanie cestovných výdavkov zložiek do výšky spotrebovaných PHM bez
základnej náhrady za každý km jazdy (opotrebenia motorového vozidla)

Hlasovanie:
Za:

4

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum:

1
1
0
0

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

K bodu 7:
Na základe požiadavky z 20. zasadnutia OZ boli prizvané na zasadanie zamestnankyne obce
terénna sociálna pracovníčka Mgr. Mária Bežillová a terénna pracovníčka Martina Bačová
k diskusii o ich činnosti vrámci obce. Do diskusie sa zapojili všetci poslanci OZ okrem iného
aj s požiadavkou o vysvetlenie ich každodennej pracovnej činnosti. Pracovníčky predložili
poslancom pracovnú náplň, ktorá tvorí prílohu ich pracovných zmlúv s podrobným
vysvetlením jednotlivých činností. Oboznámili poslancov s organizovaním prednášky
o triedení odpadov a požiadali o súčinnosť obce pri riešení hromadenia odpadov v osade obce.
K uvedenému problému sa rozprúdila diskusia v ktorej boli predložené rôzne návrhy
a podnety. Poslanci sa zhodli, že každá domácnosť má mať zakúpenú nádobu na komunálny
odpad a zabezpečiť jej vývoz. Likvidáciu odpadu v osade a jeho triedenie je potrebné
zabezpečiť pracovníkmi aktivačných prác a občanmi, ktorí majú odrábať hmotnú núdzu.
Organizácia týchto pracovníkov nie je v kompetencii TSP a TP dohľad na týmito pracovníkmi
má starosta obce. Zo strany pracovníčok TSP a TP bola vyjadrená potreba zamestnať
koordinátora týchto pracovníkov. Poslanec M. Lepeták podal návrh zistiť na UPSVaR počet
nezamestnaných, ktorí vyhovujú podmienkam zaradenia na aktivačnú činnosť a riešiť ju
prostredníctvom koordinátora aktivačnej činnosti na najbližšom OZ. Po vzájomnej diskusii,
v ktorej boli vyjadrené rôzne názory poslancov, zamestnancov i občanov obce dal starosta
o návrhu poslanca Lepetáka hlasovať.
Uznesenie č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. S c h v a ľ u j e
a) organizáciu aktivačných prác prostredníctvom koordinátora, s odsúhlasením na
najbližšom zasadnutí OZ
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum:

6
0
0
1
0

Ing. Bohuš Dzugas, Adrián Franko, Michal Lepeták,Ing. Ján Novák,
Dušan Pavluvčík, Ľubomír Zajac

Jozef Tejbus

Počas diskusie k bodu 7 rokovaciu miestnosť opustil poslanec Jozef Tejbus, ktorý sa až do
konca zasadania nevrátil a nezúčastňoval sa hlasovania. Nakoľko poslanec Jozef Tejbus je
overovateľom zápisnice z dnešného zasadania, starosta obce od bodu 7 určil za overovateľa
zápisnice poslanca Ing. Jána Nováka. Do rokovacej miestnosti sa dostavil poslanec Dušan
Pavluvčík, ktorí sa zúčastňoval rokovania a hlasovania od bodu 7.
K bodu 8:
Do diskusie
sa prihlásila p. Erika Šandrejová – doručovateľka Slovenskej pošty
s požiadavkou riešenia voľne sa pohybujúcich psov v osade, čo spôsobuje problém
s doručovaní zásielok. Zároveň predniesla stanovisko Slovenskej pošty v prípade napadnutia
doručovateľov voľne sa pohybujúcimi psami. Do diskusie sa zapojili viacerí poslanci aj
pracovníčky TSP a TP, ktoré pri denných návštevách osady majú tiež problém s voľne sa
pohybujúcimi psami. Vrámci diskusie poslanci prebrali niekoľko riešení uvedeného problému,
ale nakoľko je ťažké zistiť majiteľov psov ich zabezpečenie je nereálne. Odchyt uvedených
psov nerieši uvedený problém, nakoľko v osade je každý deň niekoľko nových psov.
Riešením pre doručovanie zásielok je možnosť zriadiť na začiatku osady označené poštové
schránky pre jednotlivé domy so súpisným číslom, do ktorých im budú zásielky doručované,
bez toho aby doručovateľka vstupovala priamo do osady. Vrámci TSP a TP vykonávať
stretnutia s občanmi na dohodnutom mieste v spolupráci s členmi MOPS.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Ing. Bohuš Dzugas s informáciou o nepridelení požiarneho
auta IVECO obci, pričom bolo avizované, že obec auto dostane. Prisľúbené vozidlo bolo
pridelené obci Vyšný Slavkov. Uviedol, že zamietnutie pridelenia PO vozidla pre obec
predchádzalo niekoľko dôvodov a jedným z nich bolo neskoré doručenie štatistického výkazu
zasielaného starostom obce a nesprávneho uvedenia počtu členov vo výkaze za rok 2018.
Požiadal starostu obce o vysvetlenie uvedených skutočností. Starosta obce uviedol, že v
štatistickom výkaze sa uvádza počet členov obecného hasičského zboru, ktorý má 8 členov a
k neskorému odovzdaniu výkazu za rok 2019 uviedol, že výkaz mu v januári nebol zaslaný
až v čase keď ho spracoval a odoslal. Zároveň podotkol, že všetky termíny boli posunuté
z dôvodu pandémie a určite táto skutočnosť nebola príčinou nepridelenia PO vozidla obci.
Hlavným dôvodom pridelenia vozidla obci Vyšný Slavkov bola zásahová vzdialenosť
a prístupnosť obce. Naša obec je zabezpečená HaZZ Beharovce. Do diskusie sa zapojil
poslanec Ing. Ján Novák s návrhom spracovania večného kalendára, ktorý bude obsahovať
povinnosti všetkých zamestnancov obecného úradu. Starosta dal o podanom návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 8
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. S c h v a ľ u j e
a) spracovania večného kalendára, ktorý bude obsahovať povinnosti všetkých
zamestnancov obecného úradu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum:

4
1
1
1
0

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

V diskusii vystúpila ekonómka Zuzana Topoliolvá, ktorá informovala poslancov o stave
finančných prostriedkov na bankových účtoch obce. Uviedla, že obci boli refundované
finančné prostriedky na Obnovu strechy na budove izby tradícii a iných projektov, ktoré boli
financované z obecných zdrojov. Nakoľko obec mám istú rezervu finančných prostriedkov
a momentálne neplánuje väčšie investície navrhla znížiť úverovú angažovanosť obce v Prima
banke a to o vyčerpaný úver 114 487,00 €. O slovo sa prihlásila kontrolórka obce
Ing. Ľudmila Kokoruďová s vysvetlením, že obec zníži svoju úverovú zaťaženosť, ale
disponibilný zostatok na čerpanie úveru bude otvorený v plnej výške 150 000,00 €, pričom pri
ďalšom čerpaní bude musieť OZ prijať uznesenie s určením predmetu čerpania úveru. Úver
je možné čerpať tak na kapitálové ako aj na bežné výdavky. Pri čerpaní úveru na bežné
výdavky je podmienkou splatiť čerpaný úver do konca kalendárneho roka v ktorom bol
čerpaný. Oboznámila poslancov o možnosti zrušenia úveru, pričom by obec zaplatila
poplatok za zrušenie vo výške 5% z úveru, no pri budúcej potrebe finančných prostriedkov
bude obec musieť vybavovať nový úver so všetkými poplatkami za vybavenie úveru.
Vybavenie úveru predstavuje pre obec ďalšie výdavky čo by predstavovalo nehospodárne
nakladanie s finančnými prostriedkami obce. Poslanci rozhodli, že zrušenie úveru je pre obec
nevýhodné a je predpoklad budúceho čerpania otvoreného úveru na výstavbu inžinierskych
sietí pre IBV Sever II. Po týchto informáciách poslanec Ing. Ján Novák podal poslanecký
návrh vyplatiť čerpaný úver v Prima banke v plnej výške 114 487,00 € a tým znížiť úverovú
angažovanosť obce. Starosta dal o poslaneckom návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 9
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. S c h v a ľ u j e
a) vyplatiť čerpaný úver v Prima banke v plnej výške 114 487,00 € a tým znížiť
úverovú angažovanosť obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum:

6
0
0
1
0

Ing. Bohuš Dzugas, Adrián Franko, Michal
Ing. Ján Novák, Dušan Pavluvčík, Ľubomír Zajac

Lepeták,

Jozef Tejbus

V rámci diskusie starosta obce informoval poslancov o probléme prevádzky obecného
traktora na miestnych komunikáciach, z dôvodu nemožného prihlásenia traktora na
dopravnom inšpektoráte. Po vzájomnej diskusii sa poslanci zhodli, že pohyb traktora po
miestnych komunikáciach je vážnym priestupkom a následky by znášala nielen obec, ale aj
zamestnanec pracujúci s traktorom. Následne poslanec Ľubomír Zajac podal návrh odpredať
traktor aj s príslušenstvom prostredníctvom internetových bazárov za sumu 3 000,00 € a
navrhol zakúpenie traktora pre obec schopného prevádzky po miestnych komunikáciach a s
príslušenstvom pre potreby obce počas celého roka. Poslanec Adrián Franko podotkol, že
obec plánuje zriadenie zberného dvora a kompostoviska a je potrebné využiť dotácie na tento
účel. S tým súhlasila aj kontrolórka obce a podotkla, že najprv treba preskúmať dotačné
zdroje možné na zakúpenie traktora až potom uvažovať nad vlastnou investíciou. Následne
poslanci doporučili starostovi zistiť možnosti získania dotácie na zakúpenie traktora

a vytvorenie zberného dvora. Nakoľko obec už mala záujem o dotáciu na zriadenie
kompostoviska, ale nespĺňala všetky podmienky poslanec Michal Lepeták podal návrh zistiť
podmienky, za akých by obec mohla vyvážať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad na
kompostovisko do Spišského Podhradia. Za uvedené návrhy dal starosta hlasovať.
Uznesenie č. 10
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. S c h v a ľ u j e
a) odpredanie obecného traktora s príslušenstvom prostredníctvom internetových
bazárov za sumu 3 000,00 €
b) zistenie podmienok uloženia biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad na
kompostovisko v Spišskom Podhradí
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum:

0
0
1
0

Ing. Bohuš Dzugas, Adrián Franko, Michal
Ing. Ján Novák, Dušan Pavluvčík, Ľubomír Zajac

Lepeták,

Jozef Tejbus

Poslanci diskutovali aj o oprave chodníka v obci smerom ku kaštieľu. Poslanec Michal
Lepeták upozornil na porušenie muriva na obecnej budove súpisné číslo 2 s návrhom opravy
firmou realizujúcou rekonštrukciu chodníka a zároveň upozornil na kopy pôdy ktorú firma
neodpratala po ukončení prác. Zároveň navrhol úpravu terénu medzi chodníkom a miestnou
komunikáciou v celej dĺžke od budovy súpisné číslo 1 až po budovu súpisné číslo 5
kameninou 16:32. Starosta informoval poslancov, že práce stále nie sú ukončené, pôda bude
odprataná podľa dohody a opravy obvodového muriva nemá dodávateľská firma zahrnuté
v zmluve. Na to sa do diskusie prihlásil poslanec Ing. Ján Novák s pripomienkou, že murivo
bolo poškodené firmou pri vykonávajúcich prácach a preto to má firma dať do pôvodného
stavu na vlastné náklady. Následne podal poslanecký návrh zaplatiť firme TOMASS s. r. o.
vykonávajúcej rekonštrukciu chodníka faktúru v sume 5 240,70 € až po odstránení poškodení
na murive obecnej budovy súpisné číslo 2. O poslaneckom návrhu dal starosta hlasovať.
Uznesenie č. 11
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. S c h v a ľ u j e
a) úpravu terénu medzi chodníkom a miestnou komunikáciou v celej dĺžke od
budovy súpisné číslo 1 až po budovu súpisné číslo 5 kameninou 16:32.
b) preplatenie faktúry v sume 5 240,70 € firme TOMASS s. r. o. vykonávajúcej
rekonštrukciu chodníka až po odstránení poškodení na murive obecnej budovy
súpisné číslo 2

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum:

0
0
1
0

Ing. Bohuš Dzugas, Adrián Franko, Michal
Ing. Ján Novák, Dušan Pavluvčík, Ľubomír Zajac

Lepeták,

Jozef Tejbus

V rámci diskusie podal poslanec Ing. Ján Novák poslanecký návrh na vybudovanie
sadrokartónovej priečky v budove hasičskej zbrojnice k predeleniu hracej miestnosti
šachového klubu a vytvoreniu tak miestnosti pre administratívu a úschovu dokumentov
šachového klubu. Poslanci doporučili starostovi osloviť firmy prípadne súkromné osoby
vykonávajúce takéto činnosti a zabezpečiť realizáciu v najbližšom čase. O poslaneckom
návrhu dal starosta hlasovať:
Uznesenie č. 12
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. S c h v a ľ u j e
a) vybudovanie sadrokartónovej priečky v budove hasičskej zbrojnice k
predeleniu hracej miestnosti šachového klubu a vytvoreniu tak miestnosti pre
administratívu a úschovu dokumentov šachového klubu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum:

6
0
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Ing. Bohuš Dzugas, Adrián Franko, Michal
Ing. Ján Novák, Dušan Pavluvčík, Ľubomír Zajac

Jozef Tejbus

Lepeták,

Počas voľnej diskusie podal poslanec Michal Lepeták poslanecký návrh opraviť fasádu
budovy ukazovateľa skóre na futbalovom ihrisku obložením polystyrénom a nanesením
fasádnej farby. Zároveň pripraviť priestor pre umiestnenie svetelnej tabule v budúcnosti.
Starosta osloví firmy prípadne fyzické osoby zaoberajúce sa takouto činnosťou.
O poslaneckom návrhu dal starosta hlasovať.
Uznesenie č. 13
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. S c h v a ľ u j e
a) opravu budovy ukazovateľa skóre na futbalovom ihrisku obložením
polystyrénom a nanesením fasádnej farby
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum:

6
0
0
1
0

Ing. Bohuš Dzugas, Adrián Franko, Michal
Ing. Ján Novák, Dušan Pavluvčík, Ľubomír Zajac

Lepeták,

Jozef Tejbus

K bodu 9:
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
V Bijacovciach 24. 07. 2020
Zapisovateľ: Zuzana Topoliová

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

Overovatelia zápisnice: Jozef Tejbus (po bod 6)

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

Ľubomír Zajac

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

Ing. Ján Novák (od bodu 7)

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

UZNESENIA
Z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bijacovce
zo dňa 24.07.2020
Obecné zastupiteľstvo na svojom 21. zasadnutí prerokovalo:
·
·
·
·
·

Správu o plnení uznesení z 20. zasadnutia OZ
Záverečný účet obce za rok 2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
Územný plán obce – Zmeny a doplnky č. 1/2019
Diskusné príspevky poslancov a občanov obce
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
a) program rokovania 21. zasadnutia OZ
v Bijacovciach, 24.07.2020
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce
Uznesenie č. 2

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. r u š í
a) uznesenie č. 2/B z 20. zasadania OZ
B. b e r i e n a v e d o m i e
a) správu o plnení uznesení z 20. zasadania OZ
v Bijacovciach, 24.07.2020
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
a) ponechanie samostatných tried v ZŠ s MŠ Bijacovce v školskom roku 2020/2021 za
zabezpečenia plnej prevádzky v zmysle schváleného rozpočtu pre rok 2020
v Bijacovciach, 24.07.2020
…........................................................
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) informáciu o ukončení prác – Zmeny a doplnky č. 1/2019 územného plánu
obce

v Bijacovciach, 24.07.2020
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
a) spracovanie verejného obstarávania na dodávateľa projektovej dokumentácie
pre výstavbu inžinierskych sieti IBV Sever II. externou formou
B. d o p o r u č u j e
a)

dohodnúť akceptovateľné podmienky nájomnej zmluvy s RD Bijacovce na
pozemky vo vlastníctve obce

v Bijacovciach, 24.07.2020
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. S c h v a ľ u j e
a) dotáciu z rozpočtu obce pre Futbalový klub Bijacovce v sume 3 000,00 €
b) dotáciu z rozpočtu obce pre Dobrovoľný hasičský zbor Bijacovce
v sume 1 250,00 €
c) dotáciu z rozpočtu obce pre Šachový klub Bijacovce v sume 1 000,00 €
d) dotáciu z rozpočtu obce pre Stolnotenisový klub Bijacovce v sume 500,00 €
e) dotáciu z rozpočtu obce pre Farnosť Bijacovce v sume 1 000,00 €
f) dotáciu pre CVČ Spišská Nová Ves na žiaka obce Bijacovce v sume 100,00 €
v Bijacovciach, 24.07.2020
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

Uznesenie č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. S c h v a ľ u j e
a) organizáciu aktivačných prác prostredníctvom koordinátora, s odsúhlasením na
najbližšom zasadnutí OZ

v Bijacovciach, 24.07.2020
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

Uznesenie č. 8
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. S c h v a ľ u j e
a) spracovania večného kalendára, ktorý bude obsahovať povinnosti všetkých
zamestnancov obecného úradu
v Bijacovciach, 24.07.2020
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce
Uznesenie č. 9
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. S c h v a ľ u j e
a) vyplatiť čerpaný úver v Prima banke v plnej výške 114 487,00 € a tým znížiť
úverovú angažovanosť obce
v Bijacovciach, 24.07.2020
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

Uznesenie č. 10
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. S c h v a ľ u j e
a) odpredanie obecného traktora s príslušenstvom prostredníctvom internetových
bazárov za sumu 3 000,00 €
b)
zistenie podmienok uloženia biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad na
kompostovisko v Spišskom Podhradí
v Bijacovciach, 24.07.2020
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

Uznesenie č. 11
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. S c h v a ľ u j e
a) úpravu terénu medzi chodníkom a miestnou komunikáciou v celej dĺžke od
budovy súpisné číslo 1 až po budovu súpisné číslo 5 kameninou 16:32.
b)

preplatenie faktúry v sume 5 240,70 € firme TOMASS s. r. o. vykonávajúcej
rekonštrukciu chodníka až po odstránení poškodení na murive obecnej budovy
súpisné číslo 2

v Bijacovciach, 24.07.2020
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

Uznesenie č. 12
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. S c h v a ľ u j e
a) vybudovanie sadrokartónovej priečky v budove hasičskej zbrojnice k
predeleniu hracej miestnosti šachového klubu a vytvoreniu tak miestnosti pre
administratívu a úschovu dokumentov šachového klubu.
v Bijacovciach, 24.07.2020
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce
Uznesenie č. 13
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. S c h v a ľ u j e
a) opravu budovy ukazovateľa skóre na futbalovom ihrisku obložením
polystyrénom a nanesením fasádnej farby

v Bijacovciach, 24.07.2020
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

