OBEC BIJACOVCE, Obecný úrad 053 06 Bijacovce č. 7
Zápisnica z 22. zasadnutia OZ v Bijacovciach, konaného dňa 25.09.2020 v sále KD Bijacovce
so začiatkom o 19.00 hod. evidovaná v podacom denníku pod číslom 29/2020-08, UJ6, A-10
Prítomní:
starosta obce Mgr. Ján Pivovarniček
poslanci OZ : Ing. Bohuš Dzugas, Adrián Franko, Michal Lepeták, Ing. Ján Novák,
Ľubomír Zajac
PROGRAM :
1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
2. Správa o plnení uznesení
3. Úprava rozpočtu obce na rok 2020
- stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu
- schválenie úpravy rozpočtu
4. Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov pri prevádzkovaní podniku medzi
obcou Bijacovce a Roľníckym družstvom Bijacovce
5. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na podporu vysporiadania
majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK postupom
jednoduchých pozemkových úprav
6. Žiadosť SVB č. 140 o úpravu potoka a verejného priestranstva
7. Diskusia
8. Záver
K bodu 1 :
Starosta obce Mgr. Ján Pivovarniček privítal prítomných. Za zapisovateľku
22. zasadnutia OZ navrhol Bc. Zuzanu Topoliovú. Za overovateľov zápisnice navrhol
poslancov Michala Lepetáka a Ing. Jána Nováka. Starosta obce skonštatoval, že na zasadnutí
sú prítomní 5 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 22. zasadnutia OZ
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

Potrebné kvórum:

Ing. Bohuš Dzugas, Adrián
Ing. Ján Novák, Ľubomír Zajac

Franko,

Michal

Lepeták,

K bodu 2:
Starosta obce predniesol správu o plnení uznesení z 21. zasadnutia /príloha k
zápisnici/. K plneniu uznesení neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky a vzali
uvedenú správu 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 z 21. zasadania OZ
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum:

5

Ing. Bohuš Dzugas, Adrián
Ing. Ján Novák, Ľubomír Zajac

Franko,

Michal

Lepeták,

0
0
0
0

Starosta obce tento bod ukončil.
K bodu 3 :
Starosta otvoril bod – úprava rozpočtu obce na rok 2020 a udelil slovo kontrolórke
obce Ing. Ľudmile Kokoruďovej, aby predniesla správu (príloha zápisnice) k danej úprave
rozpočtu obce. Kontrolórka obce oboznámila prítomných s právnymi predpismi podľa,
ktorých obec zostavuje a upravuje rozpočet obce. Zhodnotila celkovú úpravu rozpočtu obce
ako aj rozpočtu školy, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Zároveň upozornila na
úpravu kapitálového rozpočtu vrámci plánovaných opráv a rekonštrukcií. Upozornila tiež na
výpadok podielových daní z dôvodu pandémie koronavírusu a na skutočnosť, že uvedený
výpadok nebol zohľadnený pri úprave rozpočtu. Na záver odporučila poslancom uvedenú
úpravu rozpočtu schváliť. Následne sa o slovo prihlásila ekonómka obce Zuzana Topoliová,
ktorá podala vysvetlenie k jednotlivým položkám v úprave rozpočtu. Oboznámila poslancov
o znížení niektorých položiek rozpočtu o celú nevyčerpanú časť, nakoľko obec potrebovala
finančné prostriedky na splátku úveru. Zároveň uviedla, že mnohé plánované investície
z dôvodu pandémie nemohli byť zrealizované, ale práve kvôli uvedenej pandémii nie sú
plánované akcie v sále a kuchyni KD a to je dôvod na uskutočnenie rekonštrukcie
odparovacieho systému. K úprave položky podielových daní uviedla, že obec na začiatku roka
nemala schválené podielové dane v plnej predpokladanej výške a rozdiel tvorí časť uvedeného
výpadku. Obec bude sledovať naplnenie uvedenej položky a v prípade väčšieho výpadku
uvedenú položku upraví pri najbližšej úprave rozpočtu. O slovo sa prihlásil poslanec Michal
Lepeták s návrhom vyžiadať 3 cenové ponuky na rekonštrukciu odparovacieho systému bez
rekuperácie a ich vyhodnotenie do konca októbra 2020. K uvedenej úprave poslanci nemali
žiadne otázky. Následne starosta udelil slovo ekonómke ZŠ s MŠ p. Márii Baranovej.
Ekonómka informovala poslancov o zmenách školského rozpočtu, ktoré pozostávali
z navýšenia účelových dotácií, zníženia finančných prostriedkov na projekt financovaný
z UPSVaR a zároveň zníženia rozpočtu pre MŠ z dôvodu dofinancovania miezd
zamestnancov počas koronakrízy zo štátneho rozpočtu. Zároveň požiadala poslancov
o navýšenie rozpočtu pre MŠ v sume 5 000 € a ŠKD o 1 500 € z dôvodu poníženia rozpočtu

školy pri jeho schvaľovaní. Do diskusie sa zapojil poslanec Michal Lepeták so záporným
stanoviskom k uvedenému navýšeniu a to z dôvodu, že uvedená zmena nie je zahrnutá do
prejednávanej úpravy rozpočtu. Navrhol uvedené navýšenie zapracovať do najbližšej úpravy .
K uvedenému navýšeniu sa vyjadril aj poslanec Ing. Bohuš Dzugas, ako predseda finančnej
komisie zamietol navýšenie školského rozpočtu, nakoľko zmeny boli predložené a zverejnené
v dostatočnom predstihu a uvedená zmena v nich zahrnutá nebola. Taktiež doporučil zmenu
zapracovať pri najbližšej úprave rozpočtu. Stanoviska obidvoch poslancov podporila aj
kontrolórka obce a vyzvala zodpovedných, aby zmeny pripravovali v dostatočnom predstihu
a termínoch stanovených zákonom. Následne dal starosta o úprave rozpočtu 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 hlavnej kontrolórky obce k úprave rozpočtu obce na rok 2020
B. s c h v a ľ u j e
a) vyžiadanie 3 cenových ponúk na rekonštrukciu odsávacieho systému v kuchyni KD
bez rekuperácie a ich vyhodnotenie do konca októbra 2020
b) úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ na prenesené kompetencie vrátane účelových dotácii a
štátnych príspevkov sume 340 380 €
c) úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ na originálne kompetencie vrátane vlastných príjmov
v sume 141 660 €
d) úpravu rozpočtu obce v príjmovej a výdajovej časti na 1 083 060 €
Hlasovanie:
Za:

5

Ing. Bohuš Dzugas, Adrián
Ing. Ján Novák, Ľubomír Zajac

Franko,

Michal

Lepeták,

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
0
Potrebné kvórum:
Po hlasovaní starosta tento bod ukončil.

K bodu 4:
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov pri prevádzkovaní podniku medzi obcou
Bijacovce a Roľníckym družstvom Bijacovce – starosta informoval poslancov o zverejnení
zámeru o prenájom obecných pozemkov na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce po
dobu 15 dní a požiadal poslancov o hlasovanie za uvedený prenájom pozemkov.

Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
a) prenájom majetku obce Bijacovce z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa §
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, a to pozemkov, par. č. 1578/1, 1578/2, 1579/1, 1579/2, 1580/1, 1580/2,
ktoré pozemky sú vedené na LV č. 1, pre. k. ú. Bijacovce, obec Bijacovce, a
pozemkov, par. č. 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, ktoré pozemky
sú vedené na LV č. 480, pre. k. ú. Bijacovce, obec Bijacovce, a to žiadateľovi,
Roľníckemu družstvu BIJACOVCE, s sídlom: Bijacovce, 053 06 Bijacovce, IČO:
00696668, za nájomné v obvyklej výške 22,75 EUR/ha/rok, na dobu piatich rokov.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

Ing. Bohuš Dzugas, Adrián
Ing. Ján Novák, Ľubomír Zajac

Franko,

Michal

Lepeták,

Potrebné kvórum:
Po hlasovaní starosta tento bod ukončil.
K bodu 5:
V rámci uvedeného bodu starosta obce informoval poslancov o možnosti podania
žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu vysporiadania majetkovoprávnych
vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK postupom jednoduchých pozemkových
úprav so spolu financovaním obce vo výške 5% celkových výdavkov projektu. Do diskusie
sa zapojili všetci poslanci a vzájomne sa zhodli, že obec sa do uvedeného projektu nezapojí.
Starosta dal o rozhodnutí poslancov hlasovať.
Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. n e s c h v a ľ u j e
a) vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu
vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach
s prítomnosťou MRK postupom jednoduchých pozemkových úprav

Hlasovanie:
Za:

5

Ing. Bohuš Dzugas, Adrián
Ing. Ján Novák, Ľubomír Zajac

Franko,

Michal

Lepeták,

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
0
Potrebné kvórum:
Po hlasovaní starosta bod ukončil.
K bodu 6:
Starosta obce vrámci uvedeného bodu oboznámil poslancov so žiadosťami
Spoločenstva vlastníkov bytov súpisné číslo 140 o úpravu potoka za bytovým domom
a verejného priestranstva pred bytovým domom. Starosta poslancom prečítal obe žiadosti, kde
okrem iného bola aj žiadosť o vyriešenie prívalovej dažďovej vody z miestnej komunikácie.
Starosta informoval poslancov, že na čistení potoka pracovali v priebehu týždňa pracovníci
aktivačných prác. Do diskusie k uvedenému bodu sa zapojili všetci poslanci a po vzájomnej
diskusii sa dohodli, že stavebná komisia a poslanec Michal Lepeták osobne zistia skutočný
stav na mieste v termíne do 05.10.2020. Zároveň poslanci doporučili p. starostovi stretnutie so
zhotoviteľom chodníka s riešením ukončenia stavby. K čisteniu a regulácii potoka poslanci
navrhli zabezpečiť žeriav na vybratie panelov a následnú reguláciu pomocou bagra.
Navrhnutý postup a riešenie zhodnotí stavebná komisia na plánovanom stretnutí. V prípade
odsúhlasenia uvedeného riešenia je potrebné zistiť cenové ponuky na danú úpravu, nakoľko
uvedené riešenie je finančne náročnejšie. Po diskusii starosta bod ukončil.
K bodu 7:
Za prítomnosti zástupcov ZŠ s MŠ – p. riaditeľky PaedDr. Anny Paľonderovej, zástupkyne
Evy Dzugasovej a vedúcej školskej jedálne Slávky Šoltýsovej poslanci diskutovali
o možnostiach stravovania žiakov a občanov obce v školskej jedálni. K uvedenému problému
sa vyjadrila vedúca ŠJ p. Slávka Šoltýsova, ktorá zhodnotila, že už pre súčasný stav
stravníkov je potrebná ďalšia sila v kuchyni a pri navýšení stravníkov nie je možné zvládnuť
prevádzku kuchyne so súčasným personálnym stavom. V kuchyni je momentálne zamestnaná
kuchárka na plný pracovný úväzok, vedúca školskej jedálne na plný pracovný úväzok
a pomocná sila na 4 hodiny vrámci aktivačných prác. Po vzájomnej diskusii sa poslanci
rozhodli prijať ešte jednu kuchárku vyučenú v odbore a s praxou. Obec zverejní inzerát na
miesto kuchárky do školskej jedálne s nástupom od 1. novembra 2020. Po navýšení
personálneho obsadenia bude umožnené odber jedál z jedálne pre viacerých občanov obce.
Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. S c h v a ľ u j e
a) vytvorenie pracovného miesta druhej kuchárky v školskej jedálni v ZŠ s MŠ
b) podanie inzerátu na miesto kuchárky v školskej jedálni s nástupom
od 1. novembra 2020

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

5

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

0
0
0
0

V diskusii vystúpil p. starosta a oboznámil poslancov so stanoviskom VSD Košice
k napojeniu elektrickej energie pre IBV Sever II. VSD v uvedenom stanovisku žiada určiť
priemerný odber elektrickej energie za rok. Priemerný odber oznámi starosta VSD po
prerátaní na 23 bytových jednotiek. Zároveň starosta informoval, že stanovisko plynárni
a vodárni nebolo obci do dňa konania OZ doručené.
Do diskusie sa zapojili aj prítomní občania obce. O slovo sa prihlási p. Marek Pavlík
s niekoľkými otázkami. Zaujímalo ho ako bola financovaná oprava ukazovateľa skóre na
futbalovom ihrisku a akou technikou disponuje obec. Poslanci informovali p. Pavlíka, že
obec disponuje rôznou technikou pre chod a údržbu obce. K financovaniu mu informáciu
podala ekonómka obce – materiál bol nakupovaný v stavebninách a práce boli vyplatené
p. Tatarkovi a p. Zajacovi na dohodu o vykonaní práce. Na to p. Pavlík vyjadril pohoršenie, že
obec nedala možnosť podieľať sa na oprave ukazovateľa aj iným občanom. V návale hnevu
obvinil poslancov OZ z obmedzovania jeho osoby a rodiny počas pandémie koronavírusu
a to zaslaním upozornenia na dodržiavanie karantény pri návrate zo zahraničia. Na to mu
poslanec Michal Lepeták odpovedal, že uvedené upozornenie bolo doručené všetkým
občanom obce prichádzajúcim zo zahraničia. Nakoľko p. Pavlík pri svojom verbálnom
prejave nedodržoval predpísaný odstup od ostatných diskutujúcich starosta obce predmetnú
diskusiu ukončil.
Vrámci diskusie sa o slovo prihlásil p. Pavol Zajac, ktorý vyjadril pohoršenie nad plytvaním
pitnej vody počas nácvikov DHZ Bijaovce a jej úhradou. Poslanec Ing. Bohuš Dzugas ako
predseda DHZ Bijacovce vysvetlili, že pred každým tréningom obec zaslala objednávku
PVPS, a. s. Poprad na odber vody. Po úhrade faktúry obcou bude vzniknuté náklady DHZ
Bijacovce spätne obci refundovať. Občan p. P. Zajac upozornil na komplikované parkovanie
autobusov, čo robí problém pri väčších obecných akciách, keď je na parkovisku viac
osobných áut, a že parkovacie miesta nie sú označené BUS. Zo strany SAD Poprad ani
eurobus nebola požiadavka označovať parkovanie jednotlivých autobusov, iba vyznačiť
parkovacie miesta. Ohľadom parkovania bol p. Zajac upovedomený starostom obce, že počas
víkendov má parkovať po pravej strane budovy COOP Jednota, aby nebránil prejazdu
osobných automobilov v prípade víkendových akcií v sále obecného domu. Pán Zajac sa
zaujímal o príčinu nepridelenia požiarneho auta IVECO pre obec Bijacovce. Na tú to
požiadavku mu odpovedal predseda DHZ Bijacovce poslanec Ing. Bohuš Dzugas
upovedomil ho o príčinách nepridelenia požiarneho auta, ktoré boli bližšie prejednávané na
predošlých zasadaniach OZ.
Nakoľko sa už nikto do diskusie neprihlásil starosta tento bod ukončil.

K bodu 8:
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
V Bijacovciach 25. 09. 2020
Zapisovateľ: Zuzana Topoliová

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

Overovatelia zápisnice: Michal Lepeták

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

Ing. Ján Novák

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

UZNESENIA
Z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bijacovce
zo dňa 25.09.2020
Obecné zastupiteľstvo na svojom 22. zasadnutí prerokovalo:
·
·
·
·

·
·

Správu o plnení uznesení z 20. zasadnutia OZ
Úpravu rozpočtu obce na rok 2020
Zmluvu o nájme poľnohospodárskych pozemkov pri prevádzkovaní podniku medzi
obcou Bijacovce a Roľníckym družstvom Bijacovce
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na podporu vysporiadania
majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK postupom
jednoduchých pozemkových úprav
Žiadosti SVB č. 140 o úpravu potoka a verejného priestranstva
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 22. zasadnutia OZ
v Bijacovciach, 25.09.2020
…........................................................
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 uznesení z 21. zasadania OZ
v Bijacovciach, 25.09.2020
…........................................................
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 hlavnej kontrolórky obce k úprave rozpočtu obce na rok 2020
B. s c h v a ľ u j e
a) vyžiadanie 3 cenových ponúk na rekonštrukciu odsávacieho systému v kuchyni KD
bez rekuperácie a ich vyhodnotenie do konca októbra 2020
b) úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ na prenesené kompetencie vrátane účelových dotácii a
štátnych príspevkov sume 340 380 €
c) úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ na originálne kompetencie vrátane vlastných príjmov
v sume 141 660 €
d) úpravu rozpočtu obce v príjmovej a výdajovej časti na 1 083 060 €
v Bijacovciach, 25.09.2020
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
a) prenájom majetku obce Bijacovce z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa §
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, a to pozemkov, par. č. 1578/1, 1578/2, 1579/1, 1579/2, 1580/1, 1580/2,
ktoré pozemky sú vedené na LV č. 1, pre. k. ú. Bijacovce, obec Bijacovce, a
pozemkov, par. č. 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, ktoré pozemky
sú vedené na LV č. 480, pre. k. ú. Bijacovce, obec Bijacovce, a to žiadateľovi,
Roľníckemu družstvu BIJACOVCE, s sídlom: Bijacovce, 053 06 Bijacovce, IČO:
00696668, za nájomné v obvyklej výške 22,75 EUR/ha/rok, na dobu piatich rokov.

v Bijacovciach, 25.09.2020
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. n e s c h v a ľ u j e
a) vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu
vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach
s prítomnosťou MRK postupom jednoduchých pozemkových úprav

v Bijacovciach, 25.09.2020
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. S c h v a ľ u j e
a) vytvorenie pracovného miesta druhej kuchárky v školskej jedálni v ZŠ s MŠ
b) podanie inzerátu na miesto kuchárky v školskej jedálni s nástupom
od 1. novembra 2020
v Bijacovciach, 25.09.2020
…........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

