OBEC BIJACOVCE, Obecný úrad 053 06 Bijacovce č. 7
Zápisnica z 24. zasadnutia OZ v Bijacovciach, konaného dňa 29.01.2021 v sále KD Bijacovce
so začiatkom o 18.00 hod. evidovaná v podacom denníku pod číslom 25/2021-01, UJ6, A-10
Prítomní:
starosta obce Mgr. Ján Pivovarniček
poslanci OZ : Ing. Bohuš Dzugas, Adrián Franko, Michal Lepeták, Ing. Ján Novák,
Dušan Pavluvčík, Jozef Tejbus
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
Správa o plnení uznesení
Návrh plánu zasadnutí OZ Bijacovce na rok 2021
Návrh zmluvy o založení združenia obcí s názvom: Združenie obcí Podbranisko
Prevod pozemku KN-C p. č. 35/2 zastavané plochy o výmere 45 m2 k. ú. Bijacovce
Prevod pozemku KN-C p. č. 38/2 zastavané plochy o výmere 70 m2 k. ú. Bijacovce
Diskusia
Záver

K bodu 1 :
Starosta obce Mgr. Ján Pivovarniček privítal prítomných. Za zapisovateľku
24. zasadnutia OZ navrhol Bc. Zuzanu Topoliovú. Za overovateľov zápisnice navrhol
poslancov Adriána Franka a Jozefa Tejbusa. 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 návrhu uznesenia hlasovať.
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
a)

program rokovania 24. zasadnutia OZ

Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Lepeták,

Potrebné kvórum: Uznesenie schválené

K bodu 2:
Starosta obce predniesol správu o plnení uznesení z 23. zasadnutia /príloha k
zápisnici/. K plneniu uznesení neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky a poslanci
vzali uvedenú správu na vedomie. Starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať.

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 23. zasadania OZ
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Lepeták,

Potrebné kvórum: Uznesenie schválené
Starosta obce tento bod ukončil.
K bodu 3 :
Starosta predniesol návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2021 ( príloha zápisnice),
nakoľko k uvedenému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne návrhy ani pripomienky tak
dal starosta o návrhu uznesenia hlasovať.
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
a) plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Potrebné kvórum: Uznesenie schválené
Po hlasovaní starosta tento bod ukončil.

Lepeták,

K bodu 4:
Starosta obce predniesol Návrh zmluvy o založení združenia obcí – Združenie obcí
Podbranisko (príloha zápisnice). K uvedenému návrhu otvoril diskusiu, do ktorej sa zapojili
všetci poslanci. V diskusii zhodnotili doterajší prínos združenia pre jednotlivé obce, nakoniec
sa vzájomne dohodli neschváliť predložený návrh zmluvy a opätovne sa k uvedenej zmluve
vrátiť po vyčíslení členských poplatkov združenia. Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať.
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. p r e r o k o v a l o
návrh zmluvy o založení združenia obcí s názvom: Združenie obcí Podbranisko.
Predmetom činnosti združenia je:
1. Spoločné plánovanie, definovanie spoločných záujmov vyplývajúcich z plánov
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí.
2. Koordinovanie rozvojových aktivít mikroregiónu.
3. Príprava, realizácia a manažovanie projektov pre rozvoj mikroregiónu s orientáciou
najmä na rozvoj cestovného ruchu (obnova pamiatok, dobudovanie infraštruktúry,
rozvoj turizmu, služieb, športu a pod.)
4. Príprava, realizácia a manažovanie projektov sociálnej ekonomiky v mikroregióne.
5. Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. Zákon o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a to s prihliadnutím
na individuálne potreby obyvateľov mikroregiónu (napr. nepriaznivá sociálna
situácia z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného
stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a iné).
6. Poskytovanie poradenstva a služieb v oblastiach zamestnanosti, rozvoja komunity a
sociálnej práce. Príprava, realizácia a manažovanie vzdelávacích projektov
zameraných najmä na rozvoj sociálne - znevýhodnených obyvateľov.
7. Získavanie a manažovanie zdrojov pre rozvoj mikroregiónu.
8. Propagácia činností a aktivít združenia v mikroregióne, na úrovni
východoslovenského regiónu, Slovenska i v medzinárodných intenciách.
9. Propagácia prírodných, kultúrnych a historických hodnôt mikroregiónu.
10. Komunikácia s inštitúciami zodpovednými za regionálny rozvoj.
11. Budovanie partnerských vzťahov s orgánmi verejnej správy, podnikateľskými
subjektmi a mimovládnymi organizáciami v prospech rozvoja mikroregiónu.
12. Združenie vykonáva informačné a vzdelávacie aktivity v oblasti regionálneho
rozvoja, vzdelávania samosprávy a rozvoja cestovného ruchu.
13. Zlepšenie služieb obyvateľom združených obcí v oblasti starostlivosti o životné
prostredie, so zameraním na zhromažďovanie, odvoz, skladovanie a spracovanie
tuhého komunálneho odpadu (alebo iný účel v súlade s ust. § 20b ods. 4 zákona ).
B/ s ch v a ľ u j e
zmluvu o založení združenia obcí s názvom Združenie obcí Podbranisko a účasť
obce v uvedenom združení

Hlasovanie:
Za:
Proti:

0
4

Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2
0
0

Ing. Bohuš Dzugas, Adrián
Jozef Tejbus
Ing. Ján Novák, Dušan Pavluvčík,

Franko,

Michal

Lepeták,

Potrebné kvórum: Uznesenie neschválené
Po hlasovaní starosta tento bod ukončil.
K bodu 5:
V rámci uvedeného bodu starosta obce oboznámil poslancov o prevode pozemku
v katastrálnom území obce parcela číslo KN- C 35/2 – zastavané plochy o výmere 45 m 2 za
1,40 eur za 1 m2 – stanovenej znaleckým posudkom 3/2020. Pozemok – zastavaná plocha
uvedená na LV č. 770 je v osobnom vlastníctve Jozefa Tejbusa a Štefánie Tejbusovej, rodenej
Vojtanekovej, bytom Bijacovce č. 225 v pomere 1/1 k celku. K prevodu pozemku nemali
poslanci žiadne námietky a tak dal starosta o návrhu uznesenia hlasovať.
Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach 3/5 väčšinou všetkých poslancov
A. S ch v a ľ u j e
a/ Prevod pozemku pozemku parcelné číslo KN-C 35/2 zastavané plochy o výmere
45 m2, vytvorenej GP č. 33981302-29/2018 a overeným 14.05.2018 pod číslom
61-131/18, odčlenenej od pôvodnej parcely č. 35 k. ú. Bijacovce evidovanej na
LV č. 770 vo vlastníctve p. Jozef Tejbus, a Štefánia Tejbusová rod. Vojatneková,
bytom Bijacovce č. 225 v pomere 1/1 k celku odkúpením v cene určenej znaleckým
posudkom 3/2020 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov a to 1,40 €/m 2,
cena celkom 63,00 € na obec. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností urobí obec.
Hlasovanie:
Za:

5

Ing. Bohuš Dzugas, Adrián
Ing. Ján Novák, Dušan Pavluvčík

Franko,

Michal

Proti:
0
Zdržal sa:
1 Jozef Tejbus
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
0
Potrebné kvórum: 3/5 väčšina všetkých poslancov (min. 5), uznesenie schválené
Po hlasovaní starosta bod ukončil.

Lepeták,

K bodu 6:
Starosta obce oboznámil poslancov aj o prevode pozemku v katastrálnom území obce
parcela číslo KN- C 38/2 – zastavané plochy o výmere 70 m 2 za 1,40 eur za 1 m2 – stanovenej
znaleckým posudkom 3/2020. Pozemok – zastavaná plocha uvedená na LV č. 281 je
v osobnom vlastníctve Jany Vaľkovej, rodenej Antožiovej, bytom Bijacovceč . 79 v pomere
1/1 k celku. K prevodu pozemku nemali poslanci žiadne námietky a tak dal starosta
o dal o návrhu uznesenia hlasovať.
Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach 3/5 väčšinou všetkých poslancov
A. S ch v a ľ u j e
a/ Prevod pozemku pozemku parcelné číslo KN-C 38/2 zastavané plochy o výmere
70 m2, vytvorenej GP č. 33981302-29/2018 a overeným 14.05.2018 pod číslom
61-131/18, odčlenenej od pôvodnej parcely č. 38 k. ú. Bijacovce evidovanej na
LV č. 281 vo vlastníctve p. Jana Vaľková, rodená Antožiová, bytom Bijacovce č. 79
v pomere 1/1 k celku odkúpením v cene určenej znaleckým posudkom 3/2020 vo veci
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov a to 1,40 €/m 2, cena celkom 98,00 € na
obec
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Lepeták,

Potrebné kvórum: 3/5 väčšina všetkých poslancov (min. 5), uznesenie schválené
Po hlasovaní starosta bod ukončil.
K bodu 7:
V diskusii vystúpil poslanec Ing. Bohuš Dzugas s prezentáciou online aplikácie k plneniu
uznesení OZ. Oboznámil poslancov o funkciách uvedenej aplikácie a tiež s prácou s uvedenou
aplikáciou. Nakooľko aplikácia je vytvorená pre potreby OZ a lepšieho prehľadu priorít OZ
prístup bude zriadený pre každého poslanca, starostu obce, kontrolórku obce, prípadne
zamestnancov obce. Do aplikácie boli počas zasadania OZ zadané najdôležitejšie úlohy, ktoré
bude starosta a poslanci v najbližšej dobe riešiť.
Poslanec Ing. Bohuš Dzugas reagoval na nevhodné umiestnenie požiarneho hydrantu pred
farským úradom. Do diskusie vstúpili aj poslanci A. Franko a Ing. J. Novák, ktorí uviedli, že
osadenie uvedeného hydrantu je nebezpečné pre obyvateľov
ako aj pre vodičov
využívajúcich uvedenú komunikáciu. Na osadenie požiarneho hydrantu reagoval starosta
obce, ktorý uviedol, že osadenie hydrantu je podmienka ku kolaudácii farskej budovy. Na to

poslanec Ing. J. Novák podal poslanecký návrh zaslať výzvu farskému úradu na prekládku
požiarneho hydrantu a jeho umiestnenie na hranicu pozemku farského úradu. Starosta dal o
návrhu uznesenia hlasovať.
Uznesenie č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. S ch v a ľ u j e
a/ zaslanie výzvy na preloženie požiarneho hydrantu z obecného pozemku – miestnej
komunikácie na hranicu pozemku farského úradu
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Lepeták,

Potrebné kvórum: Uznesenie schválené
Následne sa do diskusie prihlásil starosta obce a informoval poslancov o miere vytriedenia
komunálneho odpadu za rok 2020. Zberom šatstva sa miera vytriedenia o niekoľko percent
zvýšila čo je pozitívny prínos do budúcnosti vzhľadom na poplatky za zber odpadov. Čím
vyššia miera vytriedenia odpadov tým nižšia sadzba za zber odpadu. Zároveň starosta
upozornil na povinnosť zberu odpadu z domácnosti od obyvateľov, ktorí daný odpad
nekompostujú. Následne sa do diskusie zapojili všetci poslanci a vo vzájomnej diskusii sa
zhodli, že je potrebné uzatvoriť dohody s obyvateľmi obce, ktorí odpad z domácnosti
kompostujú. Zároveň poslanci zhodnotili, že obec mám málo kontajnerov na triedený odpad.
V diskusii riešili možnosti navýšenia uvedených kontajnerov a jednou z nich bol prenájom
kontajnerov od firmy Brantner Nova s. r. o. Sp. nová Ves, ktorá zabezpečuje zber odpadu.
Zástupcovia firmy pri rokovaní so starostom obce uviedli, že nemajú dostatočný počet
kontajnerov na prenájom. Poslanci diskutovali o ďalšej možnosti a to zakúpením potrebného
množstva kontajnerov. Poslanec M. Lepeták podal poslanecký návrh na zakúpenie 3 ks
kontajnerov na sklo a 3 ks kontajnerov na papier. Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať.
Uznesenie č. 8
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. S ch v a ľ u j e
a/ spracovanie dohôd o kompostovaní odpadu z domácnosti s obyvateľmi obce
b/ zakúpenie 3 ks kontajnerov na sklo a 3 ks kontajanerov na papier

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Lepeták,

Potrebné kvórum: Uznesenie schválené
Po hlasovaní poslanci pokračovali v diskusii.
V diskusii starosta obce podal poslancom informáciu o vyhodnotení verejného obstarávania
na vypracovanie projektovej dokumentácie pre inžinierske siete – IBV Sever. Do verejného
obstarávania boli vyzvaní 4 projektové kancelárie, cenovú ponuku zaslala len jedna firma –
KAPAR s. r. o. , s ktorou bola uzatvorená zmluva o dielo s podmienkami schválenými OZ.
Starosta predložil poslancom výzvu JUDr. Mariána Rušina PhD. - advokáta obce voči firme
PROCURE CARE k pochybeniu pri verejnom obstarávaní – Nadstavba MŠ. Výzva tvorí
prílohu zápisnice.
Následne sa do diskusie zapojil poslanec Michal Lepeták s návrhom vytvorenia databázy
telefónnych čísel obyvateľov obce, ktorí majú záujem byť informovaný o dôležitých
hláseniach MR prostredníctvom sms. V diskusii poslanci sa zhodli o vytvorení aplikácie na
web stránke obce, prostredníctvom ktorej občania nahlásia telefóne číslo a tým aj záujem
uvedenú službu. Zároveň poverili starostu obce zistiť finančné náklady takýchto služieb
prostredníctvom sms. Po diskusii starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať.
Uznesenie č. 9
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. S ch v a ľ u j e
a/ vytvorenie databázy telefónnych čísel obyvateľov obce pre zasielanie dôležitých
informácii vysielaných v MR prostredníctvom sms.
b/ zasielať dôležité oznamy vysielané MR prostredníctvom sms obyvateľom
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Potrebné kvórum: Uznesenie schválené

Lepeták,

Po hlasovaní poslanci pokračovali v diskusii.
V diskusii poslanci predložili návrh priorít, ktoré chcú v tomto roku 2021 riešiť na
zasadnutiach OZ. Zoznam uvedených priorít tvorí prílohu zápisnice. V uvedených prioritách
bolo aj osadenie vodovodnej prípojky na futbalovom ihrisku, zakúpenie traktora pre údržbu
obce – poslanec Ing. Ján Novák predstavil cenovú ponuku na potrebný typ traktora. Poslanci
sa zhodli na pracovnom stretnutí poslancov a starostu obce priamo vo firme, ktorá ponúka
daný traktor. Pracovné stretnutie bude realizované na základe dohody a pri dodržaní
epidemiologických opatrení štátu. Jednou z priorít boli aj nedokončené miestne komunikácie
v obci ich riešenie, spevnenie plôch pod kontajnermi, pracovné povinnosti starostu obce
a v neposlednom rade stravovanie občanov obce. K stravovaniu občanov obce poslanci zaujali
stanovisko, od 08.02.2021 umožniť stravovanie občanom obce v školskej jedálni podľa
záujmu.
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 29. 01. 2021
Zapisovateľ: Zuzana Topoliová

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

Overovatelia zápisnice: Adrián Franko

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

Jozef Tejbus

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

UZNESENIA
z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bijacovce zo dňa 29.01.2021
Obecné zastupiteľstvo na svojom 24. zasadnutí prerokovalo:







Správu o plnení uznesení
Návrh plánu zasadnutí OZ Bijacovce na rok 2021
Návrh zmluvy o založení združenia obcí s názvom: Združenie obcí Podbranisko
Prevod pozemku KN-C p. č. 35/2 zastavané plochy o výmere 45 m2 k. ú. Bijacovce
Prevod pozemku KN-C p. č. 38/2 zastavané plochy o výmere 70 m2 k. ú. Bijacovce
diskusné príspevky starostu obce a poslancov OZ

Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
a) program rokovania 24. zasadnutia OZ
v Bijacovciach, 01.02.2021
____________________________
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 23. zasadania OZ

v Bijacovciach, 01.02.2021
____________________________
Mgr. Ján Pivovarniček,
starosta obce

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
a) plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021

v Bijacovciach, 01.02.2021
____________________________
Mgr. Ján Pivovarniček,
starosta obce

Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach 3/5 väčšinou všetkých poslancov
A. S ch v a ľ u j e
a/ Prevod pozemku pozemku parcelné číslo KN-C 35/2 zastavané plochy o výmere
45 m2, vytvorenej GP č. 33981302-29/2018 a overeným 14.05.2018 pod číslom
61-131/18, odčlenenej od pôvodnej parcely č. 35 k. ú. Bijacovce evidovanej na
LV č. 770 vo vlastníctve p. Jozef Tejbus, a Štefánia Tejbusová rod. Vojatneková,
bytom Bijacovce č. 225 v pomere 1/1 k celku odkúpením v cene určenej znaleckým
posudkom 3/2020 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov a to 1,40 €/m 2,
cena celkom 63,00 € na obec. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností urobí obec.

v Bijacovciach, 01.02.2021
____________________________
Mgr. Ján Pivovarniček,
starosta obce

Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach 3/5 väčšinou všetkých poslancov
A. S ch v a ľ u j e
a/ Prevod pozemku pozemku parcelné číslo KN-C 38/2 zastavané plochy o výmere
70 m2, vytvorenej GP č. 33981302-29/2018 a overeným 14.05.2018 pod číslom
61-131/18, odčlenenej od pôvodnej parcely č. 38 k. ú. Bijacovce evidovanej na
LV č. 281 vo vlastníctve p. Jana Vaľková, rodená Antožiová, bytom Bijacovce č. 79
v pomere 1/1 k celku odkúpením v cene určenej znaleckým posudkom 3/2020 vo veci
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov a to 1,40 €/m 2, cena celkom 98,00 € na
obec
v Bijacovciach, 01.02.2021
____________________________
Mgr. Ján Pivovarniček,
starosta obce

Uznesenie č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. S ch v a ľ u j e
a/ zaslanie výzvy na preloženie požiarneho hydrantu z obecného pozemku – miestnej
komunikácie na hranicu pozemku farského úradu

v Bijacovciach, 01.02.2021
____________________________
Mgr. Ján Pivovarniček,
starosta obce

Uznesenie č. 8
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. S ch v a ľ u j e
a/ spracovanie dohôd o kompostovaní odpadu z domácnosti s obyvateľmi obce
b/ zakúpenie 3 ks kontajnerov na sklo a 3 ks kontajanerov na papier

v Bijacovciach, 01.02.2021
____________________________
Mgr. Ján Pivovarniček,
starosta obce

Uznesenie č. 9
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. S ch v a ľ u j e
a/ vytvorenie databázy telefónnych čísel obyvateľov obce pre zasielanie dôležitých
informácii vysielaných v MR prostredníctvom sms.
b/ zasielať dôležité oznamy vysielané MR prostredníctvom sms obyvateľom
v Bijacovciach, 01.02.2021
____________________________
Mgr. Ján Pivovarniček,
starosta obce

