
OBEC BIJACOVCE, Obecný úrad 053 06 Bijacovce č. 7

Zápisnica z 2. zasadnutia OZ v Bijacovciach, konaného dňa 30.11.2022 v sále KD Bijacovce
so začiatkom o 19.00 hod. evidovaná v podacom denníku pod číslom 16/2022-12, UJ6, A-12
Prítomní:

- starosta obce  Ing. Jozef  Kalinaj
- poslanci  OZ :  Roman Bežilla,  Ing.  Bohuš  Dzugas  ,  Mgr,  Mária  Krupová,  Michal

Lepeták, Mgr. Mária Pavluvčíková, Ondrej Šmihuľa, Ľubomír Zajac 

PROGRAM : 

1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
2. Správa o plnení uznesení
3. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady na rok 2023 
4. Financovanie obce Bijacovce  v roku 2022 a roku 2023 – informácia
5. Návrh  VZN  o  určení  výšky  mesačného  príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov

spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Bijacovce

6. Odmeňovanie poslancov OZ a členov komisií pri OZ
7. Návrh uznesení
8. Diskusia
9. Záver 

K bodu 1 :

Starosta obce Ing. Jozef  Kalinaj privítal prítomných. Za zapisovateľku 2. zasadnutia
OZ navrhol Bc. Zuzanu Topoliovú. Za overovateľov zápisnice navrhol poslancov  Mgr. Máriu
Krupovú  a  Michala  Lepetáka.  Starosta  obce  skonštatoval,  že  na  zasadnutí  sú  prítomní
7 poslanci  OZ, čím je OZ uznášania schopné, oboznámil poslancov s programom rokovania.
Nakoľko poslanci k uvedenému programu rokovania OZ nemali žiadne návrhy a pripomienky
dal starosta o programe hlasovať. 

Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A.  s c h v a ľ u j e  
a) program rokovania 2. zasadnutia  OZ 

Za: 7
Roman  Bežilla,  Ing.  Bohuš  Dzugas,  Mgr.  Mária  Krupová,
Michal  Lepeták,   Mgr.  Mária  Pavluvčíková,  Ondrej  Šmihuľa,
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 zo 45. zasadnutia a 1. zasadnutia
/správy tvoria prílohu k zápisnici/.   Poslanci k predneseným správam nemali  pripomienky
a tak dal starosta  o správach plnenia uznesení 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 zo  45. zasadnutia OZ 
b) správu o plnení uznesení z 1. zasadnutia OZ

Hlasovanie:

Za: 7
Roman  Bežilla,  Ing.  Bohuš  Dzugas,  Mgr.  Mária  Krupová,
Michal  Lepeták,   Mgr.  Mária  Pavluvčíková,  Ondrej  Šmihuľa,
Ľubomír  Zajac

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

Potrebné kvórum: Uznesenie schválené

K bodu 3 : 

Starosta v krátkosti oboznámil poslancov o obsahu VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023. Starosta informoval
poslancov o doporučení firmy Brantner Nova s. r. o., ktorá realizuje zber odpadu v našej obci,
o navýšenie poplatku za zber odpadu o 30 – 40 %.   a  následne k tomuto bodu otvoril
diskusiu. Do diskusie sa zapojili všetci poslanci a zhodli sa na ponechaní sadzieb miestnych
daní  na  úrovni  roku 2022.  Následne poslanci  diskutovali  o  poplatku za  zber  a  likvidáciu
komunálneho odpadu a zároveň diskutovali o systéme zberu odpadu. Do diskusie sa zapojil
starosta s doporučením firmy Brantner Nova s. r. o., ktorá realizuje zber odpadu v našej obci,
o navýšenie poplatku za zber odpadu o 30 – 40 %. Zároveň pripustil možnosť zmeny firmy na
zber odpadu - rokovanie s firmou Ekover Krompachy v budúcom roku.  Nakoniec sa poslanci
zhodli na ponechaní žetónového zberu odpadu pre rok 2023 a výške poplatkov za množstvový
zber odpadu 0,050 € /  1 liter  komunálneho odpadu,  0,010 € /  1 kg drobného stavebného
odpadu. Uvedené zmeny budú zapracované do Návrhu VZN č. 3/2022 o  miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023 na web
stránke obce a úradnej tabuli obce na pripomienkovanie po dobu 15 dní. 



K bodu 4 : 
V tomto bode starosta udelil slovo p. Topoliovej – ekonómke obce, ktorá informovala obecné
zastupiteľstvo  o  spôsobe  financovania  obce.  Zároveň  oboznámila  poslancov  s  návrhom
úpravy rozpočtu obce pre rok 2022 a tiež s návrhom rozpočtu obe pre roky  2023 – 2025.
Uvedené návrhy rozpočtov budú zverejnené na úradnej tabuli obce a web stránke obce po
dobu 15 dní na pripomienkovanie. Do diskusie sa zapojil poslanec Ing. Bohuš Dzugas, ktorý
vyzval poslancov na predloženie svojich návrhov činnosti obce na najbližší rok, ktoré by sa
počas  15  dňovej  lehoty  zapracovali  do  návrhu  rozpočtu.  V  rámci  informácie  o  návrhu
rozpočtu obce na rok 2023 ekonómka obce oboznámila poslancov o spôsobe prepočtu a výške
dotácie  na  prevádzku a  mzdy na  dieťa  materskej   školy  a  žiaka  školských zariadení,  na
základe ktorého sú materskej škole  a školským zariadeniam poskytnuté finančné prostriedky
z rozpočtu obce. Stanovené dotácie sú zapracované do návrhu VZN obce Bijacovce č. 4/2022
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej  školy a žiaka školských
zariadení  so sídlom na území obce Bijacovce na rok 2023  pre MŠ, ŠKD a ŠJ,  ktorý je
zverejnený na web stránke obce a úradnej tabuli obce na pripomienkovanie po dobu 15 dní. 
Po diskusii starosta tento bod ukončil. 

K bodu 5 : 

Ekonómka  obce  Zuzana Topoliová  oboznámila  poslancov  o  návrhu VZN o určení  výšky
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bijacovce č. 2/2022. Do diskusie k tomuto bodu
sa zapojila  riaditeľka  ZŠ s  MŠ  Mgr.  Mária  Bodnárová a  ekonómka školy  Ing.  Ľudmila
Kokoruďová, ktoré informovali o zmene finančných pásiem pre stravovanie žiakov a iných
stravníkov školy.  Riaditeľka školy navrhla  stanoviť  2 finančné pásmo pre žiakov školy a
taktiež 2 finančné pásmo pre zamestnancov a iných stravníkoch školy, zároveň navrhla zvýšiť
poplatok za pobyt dieťaťa MŠ na 7,00 € mesačne a poplatok za žiaka ŠKD vo výške 3,00 €/
mesiac.  Uvedené  návrhy  budú  zapracované  do  Návrhu  VZN  o  určení  výšky  mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bijacovce č. 2/2022, ktoré bude zverejnené na úradnej tabuli
obce a web stránke obce po dobu 15 dní na pripomienkovanie. Po diskusii starosta tento bod
ukončil.

K bodu 6:

K uvedenému bodu rovno  otvoril  starosta  diskusiu,  do  ktorej  sa  zapojili  všetci  poslanci.
Následne  poslanec  Ing.  Bohuš  Dzugas  podal  návrh  na  stanovenie  odmeny  30,00  €  za
prítomnosť  na  zasadnutí  obecného zastupiteľstva  pre poslancov a  zapisovateľku.  Poslanci
diskutovali  o  odmene  pre  členov  komisii  pri  OZ.  V  diskusii  boli  podané  dva  návrhy
odmeňovania a to stálou odmenou pre predsedu a členov komisií, na základe zápisnice zo
zasadania komisie s uvedením konkrétnej činnosti. Druhý návrh podal poslanec Ing. Bohuš
Dzugas a to nezávislé odmeňovanie na základe už vykonanej konkrétnej činnosti  – akcie,
ktorú  daná  komisia  zrealizuje.  Odmena  bude  individuálne  schvaľovaná  obecným
zastupiteľstvom. O návrhoch dal starosta hlasovať.
 

Uznesenie č. 3

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A.  s c h v a ľ u j e

a)  odmenu poslancom  a zapisovateľke vo výške 30,00 € za zasadanie OZ  



B.  s c h v a ľ u j e

a)  odmeňovanie členov komisií pri OZ  individuálne po vykonaní činnosti 

Hlasovanie:

Za: 7
Roman  Bežilla,  Ing.  Bohuš  Dzugas,  Mgr.  Mária  Krupová,
Michal  Lepeták,   Mgr.  Mária  Pavluvčíková,  Ondrej  Šmihuľa,
Ľubomír  Zajac

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

Potrebné kvórum:  Uznesenie schválené 

K bodu 7:

V  diskusii  starosta  oboznámil  poslancov  usporiadaní  Mikuláša  v  obci  s  rozsvecovaním
vianočného stromčeka dňa 04.12.2022 v nedeľu, následne sa do diskusie zapojili poslankyne
Mgr.  Mária  Krupová  a  Mgr.  Mária  Pavluvčíková,  ktoré  spolu  s  poslancom  Ondrejom
Šmihuľom  zabezpečujú  uvedenú  akciu.  Poslanec  Ing.  Bohuš  Dzugas  navrhol  zhotovenie
plagátu na uvedenú akciu. 
Starosta informoval poslancov o plánovanej rekonštrukcii kuchyne ZŠ a MŠ Bijacovce, ktorá
je  naplánovaná  od  21.12.2022,  zároveň  vyzval  poslancov  o  pomoc  pri  rekonštrukčných
prácach. Taktiež informoval o prijatí  nového zamestnanca obce – murára  od 01.01.2023,
ktorý bude vykonávať práce udržbára obce. 
V diskusii  vystúpila  riaditeľka  ZŠ  s  MŠ  –  Mgr.  Mária  Bodnárová,  ktorá  upozornila  na
problém kúrenia v škole s odčlenení m materskej školy a základnej školy od kúrenia. Tento
problém bol  riešený na predošlých zasadnutiach OZ a to riešením opravy p.  Dzurillom z
Nemešian. Poslanci OZ navrhli kontaktovať p. Dzurillu, aby o vysvetlení situácie.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Roman Bežilla a podal návrh doplniť do komisie verejného
poriadku  ďalšieho  člena  z  radov  poslancov  a  navrhuje  poslanca  Ondreja  Šmihuľu.
O uvedenom návrhu dal starosta hlasovať.

Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

 A.   v o l í

a)  poslanca Ondreja Šmihuľu za člena komisie verejného poriadku 

Hlasovanie:

Za: 6
Roman  Bežilla,  Ing.  Bohuš  Dzugas,  Mgr.  Mária  Krupová,
Michal Lepeták,  Mgr. Mária Pavluvčíková,  Ľubomír  Zajac

Proti: 0
Zdržal sa: 1 Ondrej Šmihuľa,
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

Potrebné kvórum: Uznesenie schválené



Do  diskusie  sa  zapojil  poslanec  Michal  Lepeták  s  upozornením  na  plytvanie  energií  na
vykurovanie  nocovne  vodičov  autobusov  a  pretápanie  objektov.  Následne  navrhol  riešiť
náklady kúrenia so zástupcami SAD Poprad a Eurobus. Poslanec Michal Lepeták upozornil na
znečisťovanie  miestnej  komunikácie  dopravnými  prostriedkami  firmy  Chemkostav  pri
rekonštrukcii školského internátu. Starosta obce informoval o plánovanom rokovaní s firmou
Chemkostav a  riešení uvedeného problému.

K bodu 8:
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a  zasadnutie OZ ukončil.

V Bijacovciach  30. 11. 2022 

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

Overovatelia zápisnice: Mgr. Mária Krupová      ..............................................................
  
                                       Michal  Lepeták     …...........................................................



U Z N E S E N I A 

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bijacovce zo dňa 30.11.2022

Obecné zastupiteľstvo na svojom 2. zasadnutí prerokovalo:

 Správa o plnení uznesení
 Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady na rok 2023 
 Financovanie obce Bijacovce  v roku 2022 a roku 2023 – informácia
 Návrh  VZN  o  určení  výšky  mesačného  príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov

spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Bijacovce

 Odmeňovanie poslancov OZ a členov komisií pri OZ
 Návrh uznesení
 Diskusia
 Záver

Uznesenie č. 1

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A.  s c h v a ľ u j e  
      a) program rokovania  2. zasadnutia  OZ

   
v Bijacovciach,  01.12.2022

____________________________

Ing. Jozef  Kalinaj,     
                                    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  45. zasadnutia OZ 

v Bijacovciach, 01.12.2022

____________________________

Ing. Jozef  Kalinaj,     
                                 starosta obce

Uznesenie č. 3

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A.  s c h v a ľ u j e

a)  odmenu poslancom  a zapisovateľke vo výške 30,00 € za zasadanie OZ  

B.  s c h v a ľ u j e

a)  odmeňovanie členov komisií pri OZ  individuálne po vykonaní činnosti 

v Bijacovciach, 01.12.2022

____________________________

Ing. Jozef  Kalinaj,     
                                 starosta obce

Uznesenie č. 4

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

 A.   v o l í

a)  poslanca Ondreja Šmihuľu za člena komisie verejného poriadku 

v Bijacovciach,  01.12.2022 ____________________________

Ing. Jozef  Kalinaj,     
                                 starosta obce


