OBEC BIJACOVCE, Obecný úrad 053 06 Bijacovce č. 7
Zápisnica z 26. zasadnutia OZ v Bijacovciach, konaného dňa 26.03.2021 v sále KD Bijacovce
so začiatkom o 18.00 hod. evidovaná v podacom denníku pod číslom 25/2021-03, 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.

Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
Správa o plnení uznesení
Kamerový systém obce Bijacovce
Zámer obnovy národnej kultúrnej pamiatky KN- C p. č. 265 vo vlastníctve obce
Diskusia
Záver

K bodu 1 :
Starosta obce Mgr. Ján Pivovarniček privítal prítomných. Za zapisovateľku
26. zasadnutia OZ navrhol Bc. Zuzanu Topoliovú. Za overovateľov zápisnice navrhol
poslancov Adriana Franka a Ing. Jána Nováka. 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 26. 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 25. zasadnutia /príloha
k zápisnici/. K uvedenej správe a jej jednotlivým uzneseniam poslanci otvorili diskusiu
a vzájomne sa zhodli na upozornení firme TOMASS vzhľadom na nedokončené práce
z minulých vyfakturovaných zákaziek. Všetci sa zhodli, že až po kompletnom ukončení
všetkých prác a splnení všetkých záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv prípadne objednávok
bude firme ponúknutá nová zákazka – týka sa všetkých dodávateľov obce.
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) právu o plnení uznesení z 25. zasadnutia 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 otvoril diskusiu ku kamerovému systému v obci – nakoľko podklady –
cenovú kalkuláciu a predbežné riešenie kamerového systému v obci od firmy Dany – alarm
Ľubotice mali poslanci doručené pred konaním zastupiteľstva. Do diskusie sa zapojili všetci
poslanci zhodnotili, že navrhované riešenie a rozmiestnenie kamier v obci je vyhovujúce .
Cenová kalkulácia je navrhnutá pre 7 uzlov v obci na najfrekventovanejších miestach a je
vypracovaná pre 4Mpx systém ( 7 086,33 € bez DPH) a 8Mpx systém ( 7 806,33 € bez DPH)
s ukážkou rozlíšenia jednotlivých systémov, vrátane príslušenstva, technológii a montážnych,
inštalačných prác, dopravou, nastavením a zaškolením personálu. Poslanci sa zhodli pre
8Mpx systém. Poslanec Michal Lepeták podal poslanecký návrh – osloviť ďalšie 2 firmy na
vypracovanie cenových ponúk na konkrétnu potrebu obce t. j. 7 kamerových uzlov v 8Mpx
systéme s príslušenstvom, technológiami,s montažnými a inštalačnými prácami, s dopravou,
nastavením a zaškolením personálu. Starosta dal o poslaneckom návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
a) vypracovanie 3 cenových ponúk na kamerový systém v obci vrátane ponuky firmy
Dany – alarm Ľubotice pre 7 kamerových uzlov v 8Mpx systéme vrátane komplet
príslušenstva, technológii, montážnych a inštalačných prác, dopravou, nastavením
a zaškolením personálu.

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 starosta tento bod ukončil.
K bodu 4:
Starosta obce informoval poslancov o možnostiach rekonštrukcie historických budov, ktoré
dostala obec do majetku ( budovy od s. č. 2 Max Club po sýpku), uvedené budovy sú
v havarijnom stave a najnutnejšia je oprava striech. Na minulých zasadaniach OZ poslanci
uznesením poverili starostu zabezpečiť cenovú ponuku na opravu striech. Starosta predložil
ponuku firmy R&O Vráb Roman, Spišské Vlachy – oprava striech, pokládka krytiny Tondach
v celkovej sume 36 459,49 €. K uvedenej ponuke sa rozprúdila diskusia a poslanci navrhli
cenovo výhodnejšiu strešnú krytinu – plech. Nakoľko uvedené budovy sú posudzované ako
národná kultúrna pamiatka uvedená krytina – plech neprichádza do úvahy. Starosta
informoval poslancov o možnostiach opravy historických budov prostredníctvom dotácií na
obnovu kultúrnych pamiatok, na ktoré by mali vyjsť výzvy v II. polroku 2021. Zároveň
informoval poslancov o stretnutí so zamestnancom krajského pamiatkového úradu v Prešove,
ktorý ho oboznámil s podmienkami obnovy národných kultúrnych pamiatok. Pre obnovu
takýchto stavieb je potrebné rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu o zámere obnovy
národnej kultúrnej pamiatky, vypracovaný statický posudok a projektová dokumentácia pre
stavebné povolenie, čo bude aj súčasťou žiadosti o dotáciu. Medzi poslancami sa rozprúdila
diskusia, v ktorej boli rozoberané viaceré možnosti od opravy striech cez rekonštrukciu budov
prostredníctvom dotácii, ako aj zbúranie havarijných častí budov. Nakoniec sa poslanci
dohodli na zistení celkových nákladov pre vypracovanie všetkých potrebných dokumentov
pre získanie dotácie. Poslanec Ing. Ján Novák podal návrh osloviť 3 projektové kancelárie pre
vypracovanie PD k obnove uvedených budov, zistenie celkových nákladov na zabezpečenie
všetkých dokumentov ( PD, statický posudok, rozhodnutia a iné potrebné doklady)
potrebných k podaniu žiadosti o dotáciu na obnovu historických budov. Starosta dal o návrhu
hlasovať.
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
a) vypracovanie 3 cenových ponúk na spracovanie PD k obnove historických budov
v obci,
b) zistenie celkových nákladov na zabezpečenie všetkých dokumentov ( PD, statický
posudok, rozhodnutia a iné potrebné doklady) potrebných k podaniu žiadosti o
dotáciu na obnovu historických budov.

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 starosta tento bod ukončil.
K bodu 5:
V rámci diskusie starosta oboznámil poslancov o podaní žaloby na súd voči firme
Procure care vo veci vrátenia finančných prostriedkov, taktiež o úhrade právneho
zastupovania a úhrade administratívneho poplatku na súde. Poslanci uvedené informácie vzali
na vedomie.
Poslanci diskutovali o projektovej dokumentácii na inžinierske siete – IBV Sever, k čomu p.
starosta informoval, že pracovníci vodární a plynárni vytýčili trasovanie vody a plynu.
Východoslovenská distribučná si vyžiadala geometrické zameranie jednotlivých odberných
miest. Poslanci odporučili starostovi vyžiadať od spracovateľa projektovej dokumentácie 6 x
projektovú dokumentáciu, 6x výmer a 2x spracovanie na elektronickom médiu.
Starosta sa vrátil k čipovaniu odpadových nádob – bolo predmetom predošlých OZ a
informoval o skúsenostiach z iných obcí. Najjednoduchší systém je čipovanie
prostredníctvom QR kódov, ktoré by sa skenovali prostredníctvom telefónu a nahrávali do
jednoduchého počítačového programu. Do diskusie sa zapojil poslanec Jozef Tejbus, ktorý
nesúhlasil so zmenou zberu odpadu a podotkol, že doterajší žetónový zber odpadu je už
zaužívaný, občania sú naň zvyknutí a obec má vytvorených niekoľko druhou žetónov preto to
nie je potrebné meniť. Poslanci sa rozhodli k uvedenej zmene zberu odpadu vrátiť na
budúcich zasadaniach OZ s tým, že v prípade zmeny je potrebné všetko pripraviť tak aby sa
zmena mohla realizovať už v budúcom roku.
Nakoľko sa už nikto do diskusie neprihlásil starosta tento bod ukončil.
K bodu 6:
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
V Bijacovciach 26. 03. 2021
Zapisovateľ: Zuzana Topoliová

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

Overovatelia zápisnice: Adrián Franko

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

Ing. Ján Novák

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

UZNESENIA
z 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bijacovce zo dňa 26.03.2021
Obecné zastupiteľstvo na svojom 26. zasadnutí prerokovalo:




Správu o plnení uznesení s doplňujúcimi bodmi
Kamerový systém v obci
Zámer obnovy národnej kultúrnej pamiatky vo vlastníctve obce
Uznesenie č. 1

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
a) program rokovania 26. zasadnutia OZ
v Bijacovciach, 29.03.2021

____________________________
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 25. zasadania OZ
v Bijacovciach, 29.03.2021

____________________________
Mgr. Ján Pivovarniček,
starosta obce

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
a) vypracovanie 3 cenových ponúk na kamerový systém v obci vrátane ponuky firmy
Dany – alarm Ľubotice pre 7 kamerových uzlov v 8Mpx systéme vrátane komplet
príslušenstva, technológii, montážnych a inštalačných prác, dopravou, nastavením
a zaškolením personálu.
v Bijacovciach, 29.03.2021

____________________________
Mgr. Ján Pivovarniček,
starosta obce

Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach
A. s c h v a ľ u j e
a) vypracovanie 3 cenových ponúk na spracovanie PD k obnove historických budov
v obci,
b) zistenie celkových nákladov na zabezpečenie všetkých dokumentov ( PD, statický
posudok, rozhodnutia a iné potrebné doklady) potrebných k podaniu žiadosti o
dotáciu na obnovu historických budov.

v Bijacovciach, 29.03.2021

____________________________
Mgr. Ján Pivovarniček,
starosta obce

