
OBEC BIJACOVCE, Obecný úrad 053 06 Bijacovce č. 7

Zápisnica z 28. zasadnutia OZ v Bijacovciach, konaného dňa 28.05.2021 v sále KD Bijacovce
so začiatkom o 19.00 hod. evidovaná v podacom denníku pod číslom 25/2021-05, 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. Schválenie dotácií pre zložky obce z rozpočtu obce na rok 2021
4. Diskusia
5. Záver

K bodu 1 :

Starosta  obce  Mgr.  Ján  Pivovarniček  privítal  prítomných.  Za  zapisovateľku
28.  zasadnutia   OZ  navrhol  Bc.  Zuzanu  Topoliovú.  Za  overovateľov  zápisnice  navrhol
poslancov Ing. Bohuša Dzugasa a Adriána Franka. 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 návrhu uznesenia hlasovať. 

Uznesenie č. 1

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A.  s c h v a ľ u j e  

a) program rokovania 28. zasadnutia  OZ 

Za: 5
Ing.  Bohuš  Dzugas,  Adrián  Franko,  Michal  Lepeták,
Ing. Ján Novák, Ľubomír Zajac

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

Potrebné kvórum: Uznesenie schválené

K bodu 2:
Starosta  obce  predniesol  správu  o  plnení  uznesení  z  27.  zasadnutia   /príloha

k  zápisnici/.  K  uvedenej  správe  a  jej  jednotlivým uzneseniam poslanci  otvorili  diskusiu.
Poslanec Michal Lepeták podal návrh na zrušenie uznesenia č. 2/B/b z 27. zasadnutia OZ.
Starosta obce dal o poslaneckom návrhu 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  27. zasadnutia OZ 

 B.   s c h v a ľ u j e    
a) zrušenie uznesenia č. 2/B/b z 27. zasadnutia OZ 

Hlasovanie:

Za: 5
Ing.  Bohuš  Dzugas,  Adrián  Franko,  Michal  Lepeták,
Ing. Ján Novák, Ľubomír Zajac

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

Potrebné kvórum: Uznesenie schválené

Starosta obce tento bod ukončil.

K bodu 3 : 
Nakoľko boli na zasadnutie OZ prizvaní zástupcovia zložiek, ktoré si podali žiadosť

o udelenie dotácie na rok 2021 z rozpočtu obce starosta k uvedenému bodu otvoril diskusiu.
Vzhľadom  na  vyhlásený  núdzový  stav  a  pretrvávanie  pandémie  koronavírusu,  kedy  boli
zakázané hromadné a  športové  podujatia,  poslanci  vyzvali  jednotlivých zástupcov zložiek
o zhodnotenie a reálne vyčíslenie finančných potrieb s prihliadnutím na momentálnu situáciu
a  reálne  zhodnotenie  prebiehajúcej  sezóny jednotlivých športových podujatí.   O slovo sa
prihlásil Ing. Jozef Kalinaj – zástupca Futbalového klubu Bijacovce, ktorý informoval OZ
o prebiehajúcej  jarnej  sezóne futbalových zápasov,  v  ktorej  FK odohrá 2 zápasy.  Jesenná
sezóna, ktorá začína koncom augusta bude prebiehať v závisloti od vývoja epidemiologickej
situácie  na  Slovenku.  V  prípade  uvoľnení  opatrení  počas  celej  jesennej  sezóny  bude
Futbalový klub potrebovať 2 800 eur. Poslanci informácie vzali na vedomie a starosta udelil
slovo  p.  Jánovi  Šefčíkovi  –  zástupca  Šachového  klubu  Bijacovce.  Ten  informoval  OZ
o prebiehajúcich šachových turnajoch a zhodnotil,  že  do konca roka budú potrebovať asi
polovicu žiadanej dotácie. V diskusii s poslancami sa zhodli na čiastke 700 eur. V diskusii
vystúpil Mgr. Ondrej Ruman zástupca Stolnotenisového klubu Bijacovce a tak ako aj jeho
predchodcovia  zhodnotil  dianie  v  klube  od  začiatku  roka.  V  prípade  priaznivej
epidemiologickej situácie chcel by klub organizovať Vianočný stolnotenisový turnaj a preto sa
s poslancami dohodli na 300 eur dotácie do konca kalendárneho roka. Do diskusie sa prihlásil
Ing. Bohuš Dzugas – zástupca DHZ Bijacovce informoval OZ o konaní hasičských súťaží
a  jednotlivých  hasičských  líg.  Informoval,  že  majú  záujem  organizovať  hasičskú  súťaž
v  Bijacovciach, ak to bude vrámci prijatých opatrení možné tak aj nočnú hasičskú súťaž.
Nakoniec zhodnotil, že do konca kalendárneho roka budú potrebovať 2 000 eur. O dotáciu
požiadala  aj  Rímskokatolícka  farnosť  Bijacovce,  poslanci  sa  rozhodli  schváliť  dotáciu  vo
výške 1000  eur.   Počas diskusie  sa zástupcovia jednotlivých obecných zložiek dohodli  s
poslancami na odpracovaní niekoľkých hodín v prospech obce. V závislosti od výške dotácie
tak vyplynulo, že futbalový klub odpracuje 40 hodín, šachový klub 20 hodín, stolnotenisový
klub 10 hodín a DHZ 40 hodín. Zároveň poslanec Ing. Ján Novák navrhol schváliť výnimku
pre  tento  rok  z  dôvodu  pandémie  COVID  –  nedokladovať  30%  vlastných   výdavkov
z poskytnutej dotácie. Po diskusii dal starosta o jednotlivých dotáciách hlasovať.



Uznesenie č. 3

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A.   s c h v a ľ u j e

a) nedokladovanie vlastných výdavkov z poskytnutej dotácie pre rok 2021 
b) dotáciu pre Futbalový klub Bijacovce vo výške 2 800,00 eur 
c) dotáciu pre Šachový klub Bijacovce vo výške  700,00 eur 
d) dotáciu pre Stolnotenisový klub Bijacovce vo výške 300,00 eur 
e) dotáciu pre DHZ Bijacovce vo výške 2 000,00 eur 
f) dotáciu pre Rímskokatolícku farnosť Bijacovce vo výške 1 000,00 eur 

      

Hlasovanie:

Za: 5
Ing.  Bohuš  Dzugas,  Adrián  Franko,  Michal  Lepeták,
Ing. Ján Novák, Ľubomír Zajac

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

Potrebné kvórum: Uznesenie schválené

Po hlasovaní starosta tento bod ukončil.

K bodu 4:

Starosta obce v tomto bode informoval poslancov o platobnom rozkaze voči  firme PROcure
Care  a následne o začatí exekúcie voči firme – vymáhanie pohľadávky  - pochybenie vo
verejnom obstarávaní pri projekte Nadstavba MŠ.
Starosta  informoval  poslancov  o  spracovaní  a  ukončení  verejného  obstarávania  na
zabezpečenie kamerového systému v obci  a  tiež na  nákup komunálnej  techniky v obci  –
traktor.  Zároveň  informoval  poslancov  o  ponuke  firmy  TENDERnet.  s.  r.  o.  ohľadom
programového vybavenia na spracovanie verejného obstarávania s ročnou licenciou  360 eur.
Po  vzájomnej  diskusii  poslanci  schválili  zakúpenie  licencie  na  uvedené  programové
vybavenie. 
Nakoľko  kontrolórka  obce  Ing.  Ľudmila  Kokoruďová  nebola  prítomná  na  zasadaní  OZ,
starosta  informoval  poslancov  o  vykonaní  kontroly  uznesení  –  výsledok  bude  zaslaný
elektronicky poslancovi Ing. Bohušovi Dzugasovi.
Do diskusie sa zapojil poslanec Michal Lepeták a navrhol pracovné stretnutie s p. Čipkárom
ohľadom výmeny strešnej krytiny na budove s. č. 2.
V rámci diskusie starosta navrhol zakúpenie bubnovej kosačky pre potreby obce, s kúpou
kosačky poslanci súhlasili. 
Starosta obce informoval poslancov o vykonanom zameraní miestnych komunikácii        v
úsekoch Tejbus – Ruman, Mydlár – Jarab s. č. 60, Martiniak, cintorín,  priestory za obecným
domom  –  pre  potreby  spracovanie  cenových  ponúk  na  asfaltovanie  uvedených  úsekov.
Zároveň  upozornil  na  stav,  že  niektoré  úseky  sú   nevyhovujúce  a  je  potrebné  pred
asfaltovaním spevniť ich povrch. Poslanci vzali uvedenú informáciu na vedomie. 
Starosta  informoval  poslancov  o  územnom  konaní  pre  IBV  Sever  naplánovanom  na
01.06.2021.



Do diskusie sa zapojil p. Ján Šefčík a upozornil poslancov na suché stromy pod diaľničným
mostom. Stromy ohrozujú postavený kríž a cestnú dopravu na uvedenom úseku. Starosta o
situácii  informoval  Správu  údržby  ciest  a  uvedeným stav  je  v  riešení  –  stromy budú  v
najbližšej dobe odstránené. Pán Šefčík upozornil na rozpadajúci sa múr tzv. grófskej záhrade
na cintoríne. Nakoľko je to historicky významné miesto, požiadal OZ o opravu uvedeného
múru.  Poslanci  navrhli  opravu  uvedeného  múru  ako  jednú  z  možností  odpracovania
potrebných hodín v prospech obce a zároveň p. starosta prisľúbil pomoc vrámci aktivačných
prác.

Keďže sa do diskusie už nikto neprihlásil starosta tento bod ukončil.

K bodu 5:

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a  zasadnutie OZ ukončil.

V Bijacovciach  28. 05. 2021 

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

Overovatelia zápisnice: Ing. Bohuš Dzugas      ..............................................................
  
                                      Adrián Franko      …...........................................................



U Z N E S E N I A 

z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bijacovce zo dňa 28.05.2021

Obecné zastupiteľstvo na svojom 28. zasadnutí prerokovalo:

 Správu o plnení uznesení 
 Schválenie dotácii z rozpočtu obce pre jednotlivé obecné zložky na rok 2021 
 Návrhy a pripomienky poslancov OZ

Uznesenie č. 1

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A.  s c h v a ľ u j e  

      a) program rokovania 28. zasadnutia  OZ 

v Bijacovciach, 31.05.2021

____________________________

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  27. zasadnutia OZ 

 B.   s c h v a ľ u j e    
a) zrušenie uznesenia č. 2/B/b z 27. zasadnutia OZ 

v Bijacovciach, 31.05.2021

____________________________

Mgr. Ján Pivovarniček,
          starosta obce

Uznesenie č. 3

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A.   s c h v a ľ u j e

a)  nedokladovanie vlastných výdavkov z poskytnutej dotácie pre rok 2021 
b) dotáciu pre Futbalový klub Bijacovce vo výške 2 800,00 eur 
c) dotáciu pre Šachový klub Bijacovce vo výške  700,00 eur 
d) dotáciu pre Stolnotenisový klub Bijacovce vo výške 300,00 eur 
e) dotáciu pre DHZ Bijacovce vo výške 2 000,00 eur 
f) dotáciu pre Rímskokatolícku farnosť Bijacovce vo výške 1 000,00 eur 

      

        

v Bijacovciach, 31.05.2021

____________________________

Mgr. Ján Pivovarniček,
          starosta obce


