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Zápisnica  
z 10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,  

konaného dňa 24. 4. 2020 
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:        Michal Sekerák, starosta obce 

                         Poslanci: Anna Prihodová, Nadežda Palgutová, Peter Sekerák,  

Neprítomní poslanci: Ján Kormoš, Michal Kormoš 

Ďalší prítomní:  - 

 

PROGRAM  : 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Prerokovanie žiadosti o kúpu nehnuteľnosti 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Návrh na uznesenie 

9. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie 

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta Michal Sekerák. Privítal všetkých 

prítomných, skonštatoval, že traja poslanci sú prítomní a zasadnutie obecného zastupiteľstva 

je uznášaniaschopné. Neprítomný poslanec Ján Kormoš sa ospravedlnil z neúčasti na 

zasadnutí OZ z pracovného vycestovania do zahraničia, poslanec Michal Kormoš sa 

ospravedlnil z neúčasti z dôvodu práceneschopnosti. 

 

K bodu 2. Schválenie programu      

     Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 10. zasadnutia OZ. Ďalšie návrhy na 

doplnenie k navrhnutému programu neboli prednesené.  Starosta obce dal hlasovať 

o programe 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva:  

 

Hlasovanie:            za:     3 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter)    

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 1/2020/10.2 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: program 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

     Za zapisovateľku bola určená pracovníčka OcÚ p. Lichvarčíková a za overovateľov 

zápisnice poslanci Nadežda Palgutová a Peter Sekerák. 

 

Hlasovanie:            za:    3 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter)    
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                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

 

Uznesenie č. 2/2020/10.3 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach  

A. určuje:  

-  zapisovateľka: Marta Lichvarčíková 

B. schvaľuje: 

-  overovatelia zápisnice: Nadežda Palgutová a Peter Sekerák 

 

K  bodu 4. Voľba návrhovej komisie 

     Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov Annu Prihodovú, Petra Sekeráka 

a Nadeždu Palgutovú. Iný návrh na návrhovú komisiu nebol a tak dal starosta hlasovať 

o predloženom návrhu návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie:        za:       3 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 3/2020/10.4   

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Návrhovú komisiu:  Anna Prihodová 

                                                   Peter Sekerák 

                                                   Nadežda Palgutová 

                                                                                   

K bodu 5. Prerokovanie žiadosti o kúpu nehnuteľnosti 

     Starosta opätovne na pripomenutie predniesol žiadosť o kúpu obecného pozemku a to od p. 

Františka Gildeina. Žiadosť sa týkala pozemku pod rodinným domom súpisné číslo 39, 

vedený na parcele č. 84/2, registra KN C,  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 206 m2, k. ú. Bajerovce, LV  kde má spoluvlastnícky podiel 1/1 Obec Bajerovce, 

Bajerovce 114, IČO: 00326810. K návrhu zámeru na prevod majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce 

v stanovenej lehote neboli na Obecný úrad v Bajerovciach podané žiadne písomné ani ústne 

pripomienky. Následne otvoril starosta Michal Sekerák diskusiu k určeniu ceny za m2. Po 

prerokovaní návrhov cien za m2 a určenie ceny priemerom vo výške 4,50 eur dal starosta  

hlasovať o návrhu predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parcela č. 84/2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 206 m2, k. ú. Bajerovce, zapísaný na LV č. 332, 

spoluvlastnícky podiel Obec Bajerovce, 082 73 Šar. Dravce, IČO: 00326810 v pomere 1/1 pre 

František Gildein, 082 73 Bajerovce 39 za cenu 4,50 eur/m2. 

  

Hlasovanie:        za:       3 (Prihodová Anna, Sekerák Peter, Kormoš Michal)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                   

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

 

Uznesenie č. 4/2020/10.5  

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 
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A. schvaľuje:   predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parcela č. 84/2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 206 m2, k. ú. Bajerovce, zapísaný na LV č. 332, 

spoluvlastnícky podiel Obec Bajerovce, 082 73 Šar. Dravce, IČO: 00326810 v pomere 1/1 pre 
František Gildein, 082 73 Bajerovce 39 za cenu 4,50 eur/m2. 

 

K bodu 6. Rôzne 

     V bode Rôzne sa o slovo prihlásila pracovníčka OcÚ p. Lichvarčíková a to prednesením 

rozpočtového opatrenia č. 1/2020. Rozpočtové opatrenie sa týka úpravy rozpočtu na strane 

príjmov a tiež na strane výdavkov a to príjmom finančných prostriedkov z úveru na 

predfinancovanie projektu výstavby Domu smútku a tiež čerpanie prostriedkov z úverového 

účtu a to na bežné výdavky. Celkový príjem prostriedkov z bankových úverov bol vo výške 

69 223,16 eur a následne k tomu bolo čerpanie týchto finančných prostriedkov vo výške 

69 223,16 eur. Poslanci k prednesenému návrhu rozpočtového opatrenia nemali pripomienky 

a tak dal starosta hlasovať o rozpočtovom opatrení č. 1/2020 zo dňa 23. 4. 2020. 

 

Hlasovanie:            za:     3 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter)    

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

 

Uznesenie č. 5/2020/10.6 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: rozpočtové opatrenie č. 1/2020 zo dňa 23. 4. 2020 

 

     Ďalej sa v tomto bode rokovania prihlásil o slovo starosta obce a predniesol návrh o zmene 

rozsahu výkonu funkcie starostu obce so znížením rozsahu pracovného úväzku z rozsahu 1,0 

na úväzok 0,8 s účinnosťou spätne od 1. 4. 2020 do 31. 8. 2020. Starosta predniesol dôvodovú 

správu k tomuto návrhu, kde je uvedené, že obecné zastupiteľstvo rozhoduje podľa zákona 

369/1990 Z. z. §11 ods. 4, písm. i) o zmene rozsahu výkonu funkcie starostu počas funkčného 

obdobia na návrh starostu. Vzhľadom k mimoriadnej situácii na Slovensku pre pandémiu 

šírenia koronavírusu COVID-19 a s tým súvisiaci výpadok na príjmoch obce z výnosu daní 

fyzických osôb starosta navrhuje zmenu rozsahu výkonu svojej funkcie z dôvodu ušetrenia 

finančných prostriedkov za výkon funkcie starostu pre udržateľnosť chodu obce a rozvoj 

obce. Poslanci zobrali návrh starostu na vedomie a prerokovali tento návrh. Po prerokovaní 

návrhu starostu, poslanci určili rozsah pracovného úväzku na 0,8 a na základe úväzku plat 

starostu obce. Starosta obce dal hlasovať o návrhu na uznesenie z materiálu na 10. zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva v Bajerovciach, ktoré je prílohou zápisnice.  

 

 

Hlasovanie:            za:     3 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter)    

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

Uznesenie č. 6/2020/10.6 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: návrh o zmene rozsahu výkonu funkcie starostu obce so znížením 

rozsahu pracovného úväzku z rozsahu 1,0 na úväzok 0,8 s účinnosťou spätne od 1. 4. 2020 do 

31. 8. 2020 
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B. určuje:  
a) podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov rozsah výkonu funkcie starostu obce na 0,8 pracovného úväzku s účinnosťou spätne 

od 1. 4. 2020 do 31. 8. 2020 

b) plat starostu obce Michala Sekeráka podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov v sume 1 442,- eur mesačne s účinnosťou spätne od 1. 4. 2020 do 31. 8. 2020. 

 

Ďalšie témy na prerokovanie v tomto bode neboli navrhnuté a tak starosta ukončil tento bod 

programu. 

 

K bodu 7. Diskusia 

     Diskusia prebiehala počas prerokovania jednotlivých programov zasadnutia. 

 

K bodu 8. Návrh na uznesenie 

     Návrh na uznesenie predniesla p. Anna Prihodová, poslanci k prednesenému návrhu na 

uznesenie nemali pripomienky a tak p. Prihodová dala hlasovať o návrhu na uznesenia:  

 

Hlasovanie:        za:       3 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 7/2020/10.8  

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: návrh na uznesenia 

 

K bodu 9. Záver 

     Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Zapísala: Marta Lichvarčíková               

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

                                                                                                    Michal Sekerák, starosta obce 

 

 

Overovatelia:  

Nadežda Palgutová                                                                     ................................................ 

 

Peter Sekerák                                                                              ................................................ 

 

 

 


