
OBEC BIJACOVCE, Obecný úrad 053 06 Bijacovce č. 7

Zápisnica z 41. zasadnutia OZ v Bijacovciach, konaného dňa 20.06.2022 v sále KD Bijacovce
so začiatkom o 19.00 hod. evidovaná v podacom denníku pod číslom 16/2022-04, UJ6, A-12
Prítomní:

- starosta obce Mgr. Ján Pivovarniček
- poslanci OZ : Ing. Bohuš Dzugas , Adrián Franko, Michal Lepeták, Ing. Ján Novák,

Dušan Pavluvčík, Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac 

PROGRAM : 

1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
2. Správa o plnení uznesení
3. Záverečný účet obce za rok 2021

- správa nezávislého audítora
- stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
- schválenie záverečného účtu

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
5. IBV – Sever II – I.  etapa
6. IBV – Sever II – II. etapa
7. Komunálne voľby 2022

   - určenie rozsahu výkonu starostu obce na celé funkčné obdobie
   - určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie 

8. Rekonštrukcia multifunkčného ihriska
9. Diskusia
10. Záver 

K bodu 1 :

Starosta  obce  Mgr.  Ján  Pivovarniček  privítal  prítomných.  Za  zapisovateľku
41.  zasadnutia   OZ  navrhol  Bc.  Zuzanu  Topoliovú.  Za  overovateľov  zápisnice  navrhol
poslancov  Adriána Franka a Jozefa  Tejbusa. Starosta obce skonštatoval, že na zasadnutí sú
prítomní 7 poslanci  OZ, čím je OZ uznášania schopné, oboznámil poslancov s programom
rokovania. Starosta 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 41. zasadnutia  OZ 

Za: 7
Ing.  Bohuš  Dzugas,  Adrián  Franko,  Michal  Lepeták,
Ing. Ján Novák,  Dušan Pavluvčík,  Jozef Tejbus, 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  40.  zasadnutia   /príloha
k zápisnici/.  Predmetom plnenia uznesení minulého OZ bolo riešenie vypúšťania odpadovej
vody  p.  Kubíka  pred  rodinným  domom  vo  vlastníctve  p.  Tomuska.  Starosta  informoval
poslancov  o  možnostiach  riešenia  problému  a  ich  finančnými  nákladmi.  Po  vzájomnej
diskusii poslanci sa zhodli, že uvedený problém vzniknutý odpadovými vodami z rodinného
domu p. Kubíka bude riešený svojpomocne p. Kubíkom a to uložením odpadovej rúry do
existujúceho rigola s napojením do priepustu pred rodinným domom p. Tomuska. Materiálové
náklady a práce budú realizované  na náklady p. Kubíka. 

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  40. zasadnutia OZ 

Hlasovanie:

Za: 7
Ing.  Bohuš  Dzugas,  Adrián  Franko,  Michal  Lepeták,
Ing. Ján Novák,  Dušan Pavluvčík,  Jozef Tejbus, Ľubomír  Zajac

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

Potrebné kvórum: Uznesenie schválené

V rámci plnenia uznesení  bol  odpredaj  časti  pozemkov v majetku obce  parcela  KN - C
č. 578/1 p. Jozefovi Eliášovi. Poslanci zhodnotili, že uvedené pozemky týkajúce sa predaja sú
pri miestnej komunikácii v dosť frekventovanej časti a je v obecnom záujme vlastniť tieto
pozemky pre bezpečnosť občanov. V prípade vlastnej potreby žiadateľa obec nemá námietky
k  spevneniu  uvedených  plôch  na  náklady  žiadateľa.  K  odpredaju  pozemkov  dal  starosta
hlasovať. 

Uznesenie č. 3

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

 A.   n e s c h v a ľ u j e
      a) odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce  parcela KN - C  č. 578/1

Hlasovanie:

Za: 0

Proti:
5

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

Zdržal sa: 2  Dušan Pavluvčík, Ľubomír  Zajac
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0
Potrebné kvórum: Uznesenie schválené

Starosta obce tento bod ukončil.



K bodu 3 : 

Na  úvod  tohto  bodu  starosta  obce  udelil  slovo  kontrolórke  obce  Ing.  Ľudmile
Kokoruďovej, ktorá predniesla správu k záverečnému účtu za rok 2021, v ktorej zhodnotila
celkové  hospodárenie  obce  za  rok  2021  a  skonštatovala,  že  záverečný  účet  je  zostavený
v  súlade   s  platnou  legislatívou   a  a  upozornila  na  odpis  nevymožiteľných  –  starých
pohľadávok.   Obec  v  roku 2021 hospodárila  s  celkovým  prebytkom 121 379,39 eur  a
kontrolórka obce doporučuje záverečný účet  schváliť  bez výhrad.  Starosta  prečítal  správu
nezávislého audítora z overenia individuálnej ročnej závierky za rok 2021 a správu z overenia
konsolidovanej  ročnej  účtovnej  závierky  za  rok  2021 a  otvoril  k  danému bodu diskusiu.
Poslanci sa zhodli na odvode 10% prebytku hospodárenia do rezervného fondu. Zároveň sa
uzniesli  na  použití  rezervného  fondu  na  kapitálové  výdavky  –  prioritne  na  riešenie
havarijného stavu strechy na obecnej budove s. č. 2. Starosta dal o jednotlivých správach
a  výsledku  hospodárenia   za  rok  2021  hlasovať.  Stanovisko  hlavného  kontrolóra,  správa
nezávislého audítora a záverečný účet obce tvoria prílohu k tejto zápisnici.

Uznesenie č. 4

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A.  b e r i e   n a   v e d o m i e  

a) správu nezávislého audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 
b) správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021 
c) správu hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2021

     B.  s c h v a ľ u j e

a) celoročné hospodárenie obce Bijacovce za rok 2021 bez výhrad
b) rozdelenie prebytku rozpočtu za rok 2021 vo výške 121 379,39 eur, z ktorého sa 

pridelí do rezervného fondu 10% t. j. 12 138,00 eur. 
c) použitie 90% prebytku rozpočtu za rok 2021 určuje na úhradu kapitálových výdavkov 

obce    

Hlasovanie:

Za: 7
Ing.  Bohuš  Dzugas,  Adrián  Franko,  Michal  Lepeták,
Ing. Ján Novák,  Dušan Pavluvčík,  Jozef Tejbus, Ľubomír  Zajac

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

Potrebné kvórum: Uznesenie schválené



K bodu 4:

Starosta obce informoval poslancov o návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
pričom vyzval poslancov k diskusii k uvedenému návrhu. Nakoľko nikto z prítomných nemal
k návrhu zmeny ani pripomienky dal starosta o predloženom návrhu hlasovať.

Uznesenie č. 5

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A.  s c h v a ľ u j e
a) plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 

Hlasovanie:

Za: 7
Ing.  Bohuš  Dzugas,  Adrián  Franko,  Michal  Lepeták,
Ing. Ján Novák,  Dušan Pavluvčík,  Jozef Tejbus, Ľubomír  Zajac

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

Potrebné kvórum:  Uznesenie schválené 

Po hlasovaní starosta tento bod ukončil.

K bodu 5:

Starosta  obce  informoval  poslancov o postupe   prác  na  IBV Sever  I.  etapa  –  projektová
dokumentácia je spracovaná a bude doručená dňa 22.06.2022. Pre podanie žiadosti na trvalé
odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle platných predpisov je potrebné vyhotoviť znalecký
posudok pre určenie hodnoty pozemkov, ktoré spracuje Ing.  Iveta Rušinová – znalkyňa v
odbore. Po skompletizovaní povinných príloh obec podá žiadosť na stavebný úrad o vydanie
stavebného povolenia k výstavbe inžinierskych sietí.  Uvedenú informáciu poslanci vzali na
vedomie.

K bodu 6:

Starosta  obce  podal  informáciu   o  predbežnom  záujme  občanov  s  odpredaním  ďalších
pozemkov pre IBV  Sever II. etapa. Z odoslaných zmlúv o budúcich zmluvách s odpredajom
pozemkov nesúhlasí p. Margaréta Zajacová, vlastníčka parcely KN – E č. 263, ktorá nesúhlasí
ani so zámenou pozemkov. K uvedenej informácii sa rozprúdila diskusia, do ktorej sa zapojili
všetci poslanci. Nakoľko na uvedenej parcele v rámci schváleného územného plánu a dodatku
č. 1  je stavba vo verejnom záujme – miestna komunikácia,. O ďalšom postupe, týkajúceho sa
prevodu pozemku bude informovať právny zástupca obce JUDr. Marián Rušin. 
V ďalšej časti diskusii poslanci rozhodli o spracovaní kúpno-predajných zmlúv s vlastníkmi,
ktorí doručili zmluvy o budúcich zmluvách a odkúpenie pozemkov od vlastníkov v členení  v
zmysle navrhnutého uznesenia  v sume 6,00 € / 1m2.



Uznesenie č. 6

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A.  s c h v a ľ u j e
a) odkúpenie pozemkov za cenu 6,00 € / 1m2

 - pozemok registra E, parcelné číslo 256/1 o výmere 24 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 256/2 o výmere 1520 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 257/2 o výmere 1587 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 258/1 o výmere 197 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 258/2 o výmere 1390 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 259/1 o výmere 357 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 259/2 o výmere 1214 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 260/1 o výmere 375 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 260/2 o výmere 1095 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 261/1 o výmere 572 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 261/2 o výmere 992 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 262/1 o výmere 677 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 262/2 o výmere 798 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 264/1 o výmere 905 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 264/2 o výmere 747 m2, druh pozemku: orná pôda

  - pozemok registra E, parcelné číslo 265/1 o výmere 870 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 265/2 o výmere 694 m2, druh pozemku: orná pôda

  - pozemok registra E, parcelné číslo 266/1 o výmere 1992 m2, druh pozemku: orná pôda
  - pozemok registra E, parcelné číslo 266/2 o výmere 992 m2, druh pozemku: orná pôda

- pozemok registra E, parcelné číslo 267/1 o výmere 1384 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 267/2 o výmere 500 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 268/1 o výmere 1235 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 268/2 o výmere 346 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 269/1 o výmere 2614 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 269/2 o výmere 594 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 270/1 o výmere 1397 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 270/2 o výmere 238 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 271/1 o výmere 1537 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 271/2 o výmere 200 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 274/1 o výmere 3357 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 274/2 o výmere 68 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 275 o výmere 1459 m2, druh pozemku: orná pôda

- pozemok registra E, parcelné číslo 276 o výmere 1679 m2, druh pozemku: orná pôda 

Hlasovanie:

Za: 7
Ing.  Bohuš  Dzugas,  Adrián  Franko,  Michal  Lepeták,
Ing. Ján Novák,  Dušan Pavluvčík,  Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac

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

Potrebné kvórum:  Uznesenie schválené 



K bodu 7:

V bode 7 starosta oboznámil poslancov o povinnosti určenia  rozsahu funkcie starostu obce
a  počtu  poslancov  na  nasledujúce  volebné  obdobie  v  zmysle  zákona  č.  369/1990  Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  V diskusii sa poslanci zhodli na počte
7 poslancov OZ a tiež diskutovali o rozsahu funkcie starostu obce. Poslanec Michal Lepeták
navrhol úväzok starostu obce znížiť na 80% , pričom poslanec Ľubomír Zajac dal proti návrh
s výškou úväzku 100 %. O jednotlivých návrhoch dal starosta hlasovať.

Návrh na uznesenie na určenie počtu 7 poslancov pre nové funkčné obdobie

Uznesenie č. 7

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A.  s c h v a ľ u j e
a)  počet  7 poslancov na nasledujúce volebné obdobie 

Hlasovanie:

Za: 7
Ing.  Bohuš  Dzugas,  Adrián  Franko,  Michal  Lepeták,
Ing. Ján Novák,  Dušan Pavluvčík,  Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac

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

Potrebné kvórum:  Uznesenie schválené 

Návrh na uznesenie o rozsahu výkonu funkcie starostu obce na 80%

Uznesenie č. 8

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A.  s c h v a ľ u j e
a) rozsah funkcie starostu na nasledujúce volebné obdobie 80%

Hlasovanie:

Za: 1
 Michal Lepeták,  

Proti: 4 Ing. Bohuš Dzugas, Adrián Franko, Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac
Zdržal sa: 2  Ing. Ján Novák, Dušan Pavluvčík
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

Potrebné kvórum:  Uznesenie neschválené 



Návrh na uznesenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce celé funkčné obdobie 100%

Uznesenie č. 9

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A.  s c h v a ľ u j e
a) rozsah funkcie starostu na nasledujúce volebné obdobie  100%

Hlasovanie:

Za: 5
Ing.  Bohuš  Dzugas,  Adrián  Franko,  Ing.  Ján  Novák,
Dušan Pavluvčík, Ľubomír Zajac

Proti: 1 Michal Lepeták,  
Zdržal sa: 1 Jozef  Tejbus
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

Potrebné kvórum:  Uznesenie schválené 

Po hlasovaní starosta tento bod ukončil.

K bodu 8:

Starosta obce oboznámil poslancov o stave multifunkčného ihriska. Vo vzájomnej diskusii
poslanci zhodnotili, že je potrebná celková rekonštrukcia ihriska s výmenou ochranných sietí,
úpravou  terénu,  odstránením  vrchnej  siete  a  iných  úprav.  Poslanec  Ing.  Bohuš  Dzugas
upozornil,  že je  potrebné vyžadovať zodpovednosť od užívateľov ihriska a tiež priebežnú
kontrolu  funkčnosti a stavu ihriska. Po diskusii dal starosta o rekonštrukcii ihriska hlasovať. 

Uznesenie č. 10

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A.  s c h v a ľ u j e
a) rekonštrukciu multifunkčného ihriska v zmysle predloženej cenovej ponuky

Hlasovanie:

Za: 6
Adrián Franko, Michal Lepeták, Ing. Ján Novák,  Dušan Pavluvčík,
Jozef Tejbus, Ľubomír  Zajac

Proti: 0
Zdržal sa: 1 Ing. Bohuš Dzugas
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

Potrebné kvórum:  Uznesenie schválené

K bodu 9:

V diskusii starosta obce informoval poslancov o uvoľnení nájomného bytu č. 1 a o vykonaní
jednotlivých opráv – vymaľovanie bytu a chodieb. Po kontrole bytu starostom a  poslancom
Ing.  Jánom  Novákom  a  informovaním  OZ  poslanci  sa  zhodli,  že  jednotlivé  opravy
zodpovedajú opotrebeniu a užívaniu bytu niekoľkými nájomcami,  preto rozhodli o vrátení



celého depozitu na byt  vo výške 500,00 eur. Nasledujúci nájomca mal požiadavku o výmenu
podlahových krytín  za  plávajúce  podlahy poslanci  sa  zhodli,  že  doterajšie  podlahy sú vo
vyhovujúcom stave na bývanie a nebudú sa meniť. Nový nájomca p. Roman Bodnár v prípade
záujmu môže uzatvoriť nájomnú zmluvu od 01.07.2022 v súlade so smernicou obce o nájme
bytov.  Starosta dla hlasovať o vrátení depozitu predošlému nájomcovi p. Ľachovej v plnej
výške a tiež o pokládke novej plávajúcej podlahy do bytu č. 1.

 
Uznesenie č. 11

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A.  s c h v a ľ u j e
a) vrátenie depozitu na byt č. 1 v plnej výške 500,00 € - nájomca Magdaléna Ľachová 
b)  ponechanie doterajších podláh v byte č. 1

Hlasovanie:

Za: 7
Ing.  Bohuš  Dzugas,  Adrián  Franko,  Michal  Lepeták,
Ing. Ján Novák,  Dušan Pavluvčík,  Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac

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

Potrebné kvórum:  Uznesenie schválené

Počas  diskusie  starosta  oboznámil  poslancov  o  požiadavke  p.  Silvie  Mulíkovej
o do betónovanie plotu z  jej  pozemku.  Poslanci  vykonali  obhliadku zhotovených prác na
oprave oplotenia pozemku OcU a zhodnotili, že  betonážne práce sú  urobené tak ako boli
naplánované  čo  z  hľadiska  obce  je  vyhovujúce.  Všetky  úpravy  a  požiadavky  majiteľov
susediacich pozemkov sú nad rámec zakúpeného materiálu a nad schválený rozpočet na danú
opravu,  preto v prípade  záujmu úpravy susedných pozemkov je  ich možné realizovať  vo
vlastnej réžii a na náklady vlastníka.
Poslanci   diskutovali  o  náhradnom výberovom konaní  na miesto riaditeľky ZŠ s MŠ. Po
vzájomnej diskusii sa zhodli, že výberové konanie je potrebné urobiť v priebehu školských
prázdniny a dohodli sa na dátume 02.08.2022.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Dušan Pavluvčík a poukázal za zničené prvky na detskom
ihrisku, ktoré je potrebné odstrániť.  V diskusii  poslanci zhodnotili,  že jednotlivé prvky na
detskom ihrisku nezodpovedajú bezpečnosti a sú nevyhovujúce preto rozhodli o odstránení
všetkých prvkov na hranie z areálu detského ihriska, zároveň sa dohodli na oprave lavičiek
výmene poškodených kusov a pravidelnej údržbe trávnika. Starosta predložil ponuku na nové
zaradenie ihriska – novými hracími prvkami poslanci sa dohodli, že k zriadeniu ihriska sa
vrátia po zistení všetkých podmienok, ktoré ihrisko musí spĺňať a získaní priaznivej cenovej
ponuky  na  jednotlivé  hracie  prvky.  Starosta  dal  hlasovať  o  odstránení  všetkých  hracích
prvkov z detského ihriska z dôvodu bezpečnosti.



Uznesenie č. 12

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A.  s c h v a ľ u j e
a) odstránenie všetkých hracích prvkov z areálu detského ihriska z dôvodu bezpečnosti 

Hlasovanie:

Za: 7
Ing.  Bohuš  Dzugas,  Adrián  Franko,  Michal  Lepeták,
Ing. Ján Novák,  Dušan Pavluvčík,  Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac

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

Potrebné kvórum:  Uznesenie schválené

V  diskusii   vystúpil  poslanec  Ing.  Bohuš  Dzugas  s  s  dotazom  ohľadom  pokračovania
vymáhania  exekúcie  voči  firme  Procure  Care  a  odporučil  starostovi  vyžiadať  stanovisko
p. JUDr. Mariána Rušina v uvedenej veci.
Poslanci diskutovali o vyprataní obecných budov – bývalé sklady RD Bijacovce, ktoré malo
termín  vypratania  svojich  vecí  do   30.03.2022.  Starosta  informoval,  že  v  uvedených
priestoroch  ostali  kovové  regály,  ktoré  RD  Bijacovce  má  záujem  odpredať  vzájomným
zápočtom so splátkou dane z nehnuteľností,  ktorú RD Bijacovce dlhuje obci. Na uvedené
regály  RD  Bijacovce  vyhotoví  cenovú  ponuku  a  po  riadnej  úhrade  splátky  dane
z  nehnuteľností  RD Bijacovce  obec  uhradí  faktúru  za  regály  podľa  odsúhlasenej  ponuky.
Poslanci  sa  v  diskusii  zhodli  na úplnom vyprataní  priestorov do 30.06.2022.  V opačnom
prípade navrhli RD Bijacovce vyrúbiť nájom za uvedené priestory nakoľko obec ich nemôže
využívať. 
V diskusii sa poslanci vrátili k riešeniu havarijného stavu strechy na budove bez súp. čísla na
parcele , pričom starosta informoval o  získaní búracieho povolenia a stanoviska  Životného
prostredia. Následne poslanci odporučili starostovi osloviť firmy zaoberajúce sa likvidáciou
eternitovej  strešnej  krytiny  o  odstránenie  strešnej  krytiny.  Demontáž  strechy  vlastnými
prostriedkami a likvidácia firmou s oprávnením. 
Poslanci sa zaujímali o vybavenie reklamácie miestnej komunikácie pred budovou hasičskej
zbrojnice,  nakoľko  termín  vybavenia  reklamácie  bol  31.05.2022.  Starosta  ubezpečil
poslancov, že reklamácia bude do 30.06.2022 vybavená podľa požiadaviek s dorábkou prác
podľa dohody – opravy pri fare a pod.
Do  diskusie  sa  prihlásil  poslanec  Michal  Lepeták  s  požiadavkou  uverejnenia  inzerátu  na
pracovnú pozíciu údržbár OcU. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil starosta tento bod ukončil.

K bodu 10:

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a  zasadnutie OZ ukončil.

V Bijacovciach  20. 06. 2022 

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

Overovatelia zápisnice: Adrián  Franko     ..............................................................
  
                                       Jozef  Tejbus      …...........................................................



U Z N E S E N I A 

z 41. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bijacovce zo dňa 20.06.2022

Obecné zastupiteľstvo na svojom 41. zasadnutí prerokovalo:

 Správa o plnení uznesení
 Záverečný účet obce za rok 2021

- správa nezávislého audítora
- stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
- schválenie záverečného účtu

 Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
 IBV – Sever II – I.  etapa
 IBV – Sever II – II. etapa
 Komunálne voľby 2022

   - určenie rozsahu výkonu starostu obce na celé funkčné obdobie
   - určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie 

 Rekonštrukcia multifunkčného ihriska
 Diskusia
 Záver 

Uznesenie č. 1

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A.  s c h v a ľ u j e  
      a) program rokovania 41. zasadnutia  OZ

   
v Bijacovciach,  21.06.2022

____________________________

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  38. zasadnutia OZ 

v Bijacovciach, 21.06.2022

____________________________



Mgr. Ján Pivovarniček,
          starosta obce

Uznesenie č. 3

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

B.   n e s c h v a ľ u j e
      a) odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce parcela č. KN – C č. 578/1

v Bijacovciach, 21.06.2022

____________________________

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) srávu nezávislého audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 
b) správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021 
c) správu hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2021

     B.  s c h v a ľ u j e

a) celoročné hospodárenie obce Bijacovce za rok 2021 bez výhrad
b) rozdelenie prebytku rozpočtu za rok 2021 vo výške 122 379,39 eur, z ktorého sa 

pridelí do rezervného fondu 10% t. j. 12 138,00 eur. 
c) použitie 90% prebytku rozpočtu za rok 2021 určuje na úhradu kapitálových výdavkov 

obce    

v Bijacovciach, 21.06.2022

____________________________

Mgr. Ján Pivovarniček,
          starosta obce



Uznesenie č. 5

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A.  s c h v a ľ u j e
a) plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 

v Bijacovciach, 21.06.2022

____________________________

Mgr. Ján Pivovarniček,
          starosta obce

Uznesenie č. 6

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A.  s c h v a ľ u j e
a) odkúpenie pozemkov  za cenu 6,00 € / 1m2

- pozemok registra E, parcelné číslo 256/1 o výmere 24 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 256/2 o výmere 1520 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 257/2 o výmere 1587 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 258/1 o výmere 197 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 258/2 o výmere 1390 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 259/1 o výmere 357 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 259/2 o výmere 1214 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 260/1 o výmere 375 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 260/2 o výmere 1095 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 261/1 o výmere 572 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 261/2 o výmere 992 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 262/1 o výmere 677 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 262/2 o výmere 798 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 264/1 o výmere 905 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 264/2 o výmere 747 m2, druh pozemku: orná pôda

   - pozemok registra E, parcelné číslo 265/1 o výmere 870 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 265/2 o výmere 694 m2, druh pozemku: orná pôda

  - pozemok registra E, parcelné číslo 266/1 o výmere 1992 m2, druh pozemku: orná pôda
  - pozemok registra E, parcelné číslo 266/2 o výmere 992 m2, druh pozemku: orná pôda
  - pozemok registra E, parcelné číslo 267/1 o výmere 1384 m2, druh pozemku: orná pôda

- pozemok registra E, parcelné číslo 267/2 o výmere 500 m2, druh pozemku: orná pôda



- pozemok registra E, parcelné číslo 268/1 o výmere 1235 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 268/2 o výmere 346 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 269/1 o výmere 2614 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 269/2 o výmere 594 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 270/1 o výmere 1397 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 270/2 o výmere 238 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 271/1 o výmere 1537 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 271/2 o výmere 200 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 274/1 o výmere 3357 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 274/2 o výmere 68 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 275 o výmere 1459 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 276 o výmere 1679 m2, druh pozemku: orná pôda

v Bijacovciach, 21.06.2022
____________________________

Mgr. Ján Pivovarniček,
          starosta obce

Uznesenie č. 7

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A.  s c h v a ľ u j e
a)  počet  7 poslancov na nasledujúce volebné obdobie 

v Bijacovciach,  21.06.2022

____________________________

Mgr. Ján Pivovarniček,
          starosta obce

Uznesenie č. 8

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A.  n e s c h v a ľ u j e
  a) rozsah funkcie starostu na nasledujúce volebné obdobie 80%

v Bijacovciach,  21.06.2022

____________________________

Mgr. Ján Pivovarniček,



          starosta obce

Uznesenie č. 9

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

C.  s c h v a ľ u j e
  a) rozsah funkcie starostu na nasledujúce volebné obdobie  100%

v Bijacovciach,  21.06.2022

____________________________

Mgr. Ján Pivovarniček,
          starosta obce

Uznesenie č. 10

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A.  s c h v a ľ u j e
a) rekonštrukciu multifunkčného ihriska v zmysle predloženej cenovej ponuky

v Bijacovciach,  21.06.2022

____________________________

Mgr. Ján Pivovarniček,
          starosta obce

Uznesenie č. 11

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A.  s c h v a ľ u j e
a) vrátenie depozitu na byt č. 1 v plnej výške 500,00 € - nájomca Magdaléna Ľachová 

b)  ponechanie doterajších podláh v byte č. 1

v Bijacovciach,  21.06.2022

____________________________

Mgr. Ján Pivovarniček,
          starosta obce



Uznesenie č. 12

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A.  s c h v a ľ u j e
a) odstránenie všetkých hracích prvkov z areálu detského ihriska z dôvodu bezpečnosti a

v Bijacovciach,  21.06.2022

____________________________

Mgr. Ján Pivovarniček,
          starosta obce


