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Zápisnica  
z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,  

konaného dňa 5. 6. 2020 
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:        Michal Sekerák, starosta obce 

                         Poslanci: Anna Prihodová, Nadežda Palgutová, Peter Sekerák,  

Neprítomní poslanci: Ján Kormoš, Michal Kormoš 

Ďalší prítomní:  Jozef Korínek, Marta Lichvarčíková 

 

PROGRAM  : 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Prerokovanie zrušenia osláv 100. výročia založenia DHZ v Bajerovciach 

6. Rozpočtové opatrenie obce 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Návrh na uznesenie 

10. 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 11. zasadnutia OZ. Ďalšie návrhy na 

doplnenie k navrhnutému programu neboli prednesené.  Starosta obce dal hlasovať 

o programe 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva:  

 

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

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 1/2020/11.2 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: program 11. 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. 2/2020/11.3 

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. 3/2020/11.4   

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Návrhovú komisiu:  Anna Prihodová 

                                                   Peter Sekerák 

                                                   Nadežda Palgutová 

                                                                                   

K bodu 5. Prerokovanie zrušenia osláv 100. výročia založenia DHZ v Bajerovciach 

     Starosta v tomto bode informoval poslancov, že bola schválená dotácia z Fondu na 

podporu kultúry národnostných menšín na projekt Rik rusínskoho seva 2020. V rámci tohto 

projektu sa mal konať 25. ročník rusínskoho festivalu a taktiež oslavy 100. výročia založenia DHZ 

v Bajerovciach. V súvislosti s bezpečnostnými opatreniami proti šíreniu koronavírusu COVID-19 na 

podujatiach s účasťou väčšieho počtu účastníkov starosta dal návrh tieto oslavy zrušiť a presunúť 

oslavy na budúci rok, prípadne urobiť oslavy založenia DHZ v užšom kruhu za účasti dobrovoľných 

hasičov. Otvoril k tomuto bodu diskusiu. Po prerokovaní tohto bodu poslanci navrhli oslavy 100. 

výročia založenia DHZ tohto roku zrušiť a podľa situácie usporiadať podujatie pred deti s hasičmi. 

Ďalšie návrhy k tomuto bodu rokovania neboli a tak dal starosta hlasovať o zrušení 25. ročníka 

festivalu pod názvom „Rik rusínskoho seva 2020“. 

 

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

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                   

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 4/2020/11.5  

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje:   zrušenie 25. ročníka festivalu pod názvom „Rik rusínskoho seva 2020“. 

 

K bodu 6. Rozpočtové opatrenie 
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     V tomto bode vyzval starosta obce p. Lichvarčíkovú , aby predniesla rozpočtové opatrenie 

obce. P. Lichvarčíková uviedla, že rozpočtové opatrenie sa týka úpravy prostriedkov tak na 

strane príjmov ako aj výdavkov. Na strane príjmov ide o navýšenie príjmov z prenájmu, 

vratiek, prostriedkov zo ŠR na DHZ, príspevok osobitného príjemcu, Voľby do VR SR, na 

program zamestnanosti §50+ a §54 CnTP, register adries, register obyvateľstva a zapojenie 

prostriedkov do rozpočtu z dotácie na rekonštrukciu miestnych komunikácii. Na strane 

výdavkov je to hlavne úprava rozpočtu čo sa týka čerpania vyššie uvedených dotácií a presun 

prostriedkov medzi oddielmi. Po prerokovaní tohto bodu poslancami dal starosta hlasovať 

o prednesenom rozpočtovom opatrení č. 2/2020.  

 

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

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                   

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 5/2020/11.6 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje:   rozpočtové opatrenie č. 2/2020 zo dňa 27. 4. 2020 
 

K bodu 7. Rôzne 

     V bode Rôzne si zobral slovo starosta obce, kde v úvode informoval, že došlo 

k preobsadeniu pracovného miesta vytvoreného v rámci projektu zamestnanosti a to podľa 

§50+ zákona o zamestnanosti. K preobsadeniu došlo na základe žiadosti zamestnanca 

o ukončenie pracovného pomeru  dohodou. Ďalej starosta informoval, že počas týždňa 

prebehla kolaudácia stavby Dom smútku, ktorá bola neúspešná. Podotkol, že sa pracuje na 

odstránení nedostatkov. Starosta tiež informoval, že doposiaľ nedošlo k predaju pozemku pod 

domom súpisné číslo 39,  o ktorý požiadal súčasný vlastník nehnuteľnosti a to p. Gildein. P. 

Gildein, ktorý sa rozhodol, že dom s. č. 39 nepredá, bol upozornený na to, že vysporiadanie 

pozemku pod domom je hlavne v jeho záujme bez ohľadu na to, či dom predáva alebo nie. Po 

prerokovaní tejto témy poslanci navrhli zaslať p. Gildeinovi písomnú výzvu na vyjadrenie 

k odkúpeniu nehnuteľnosti parcela č. 84/2 a v prípade negatívneho stanoviska k odkúpeniu 

parcely č. 84/2 odporučili starostovi obce prijať opatrenia – rozhodnutia na prenájom danej 

nehnuteľnosti.  

 

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

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

Uznesenie č. 6/2020/11.7 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: výzvu na vyjadrenie k odkúpeniu nehnuteľnosti parcela č. 84/2 p. Gildeinovi 

B. odporúča: v prípade negatívneho stanoviska k odkúpeniu parcely č. 84/2 prijať opatrenie-

rozhodnutie na prenájom danej nehnuteľnosti 

 

     V súvislosti s p. Gildeinom vystúpil v tomto bode rokovania poslanec P. Sekerák, ktorý 

upozornil na to, že p. Gildein nemá dostatočne zabezpečených psov na svojej nehnuteľnosti 

a dochádza k uvoľňovaniu týchto psov, ktorí sú nebezpeční. Poslanci uložili starostovi vyzvať 

p. Gildeina k prijatiu zásadných opatrení na zabránenie pohybu psov mimo vlastnej 

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

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

Uznesenie č. 7/2020/11.7 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. ukladá: starostovi vyzvať p. Gildeina k prijatiu zásadných opatrení na zabránenie pohybu 

psov mimo vlastnej nehnuteľnosti. 

 

     Ďalej v tomto bode pokračoval starosta, ktorý informoval poslancov, že bola na obecný 

úrad doručená žiadosť o kúpu obecnej parcely č. 662/1. Ide o pozemok registra KN E, 

o výmere 1533 m2, druh pozemku trvalý trávny porast na tzv. Ciganskom pľaci. 

Potencionálny kupca k tomuto pozemku nemá vzťah a tak nemôže sa uplatniť pri predaji 

prípad hodný osobitného zreteľa. O tento pozemok je záujem z dôvodu výstavby menšieho 

domu. Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. Poslanci po prerokovaní, kde uviedli, že tento 

pozemok obec dlhodobo nevyužíva, súhlasili s predajom parcely č. 662/1 za podmienok 

určených zákonom. 

 

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

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

Uznesenie č. 8/2020/11.7 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. súhlasí: s predajom parcely č. 662/1 za podmienok určených zákonom. 

 

     O slovo sa ďalej prihlásila poslankyňa p. Prihodová, ktorá informovala o sťažnosti 

občanov v súvislosti so zlým technickým stavom mosta pred domom č. 121. Starosta sa 

k tejto téme vyjadril, že nielen tento most, ale aj ďalšie sú technicky nevyhovujúce 

a potrebujú opravu. Obec na opravu mostov finančné prostriedky nemá. Správca vodných 

tokov, ktorý prisľúbil úpravu vodných tokov, aby nepodmývali mosty doposiaľ tak neučinil. 

Starosta uviedol, že finančné prostriedky na opravu havarijného stavu mosta požiada 

z rezervy premiéra vlády. 

     Ďalej sa o slovo prihlásil starosta obce, ktorý vyzval poslancov, aby apelovali na mládež, 

ktorá sa stretáva pri cintoríne v autobusovej zastávke, na udržiavanie poriadku v nej a okolo 

nej, nakoľko on ich už niekoľkokrát upozornil a v prípade, že tieto upozornenia nebudú 

rešpektovať je rozhodnutý toto posedenie u tzv. Boba zrušiť úplne.   

     Ďalšou témou, ktorou starosta pokračoval v tomto bode bolo vypúšťanie obsahu žúmp do 

potoka. Poslankyňa p. Palgutová  uviedla, že aj ona chcela s touto témou vystúpiť, nakoľko 

smrad pri vypúšťaní žúmp do potoka nielen za dažďa, ale aj za sucha je neznesiteľný. Starosta 

uviedol, že na základe sťažností občanov bol vyhlásený oznam v obecnom rozhlase 

o nevypúšťaní žúmp do potoka a tiež, že každý je povinný sa preukázať vývozom obsahu 

žúmp. Nie všetci občania to však rešpektujú a väčšina nemá doklad o vývoze. Starosta 

uviedol, že od svojho nástupu do funkcie starostu sa snaží v obci osobne dohovoriť v prípade 

tých, o ktorých má vedomosť, že znečisťujú potok týmto spôsobom. Otvoril diskusiu k tejto 

téme a dal priestor poslancom k návrhom akým spôsobom riešiť túto situáciu. Poslankyňa p. 

Palgutová navrhla zaslať do každej domácnosti výzvu. Ostatní poslanci nesúhlasili s tým, aby 
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tieto výzvy osobne doručovali. Starosta dal návrh opätovne vyzvať občanov v obecnom 

rozhlase a tiež uverejnením výzvy na verejne dostupných miestach a webovej stránke obce. 

Iný návrh k tejto téme nebol predložený a tak dal starosta hlasovať o návrhu výzva pre 

občanov na odstránenie vypúšťania fekálií do potoka a jej vyvesenie na verejné priestranstvá. 

 

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

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

Uznesenie č. 9/2020/11.7 
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: výzva pre občanov na odstránenie vypúšťania fekálií do potoka a jej vyvesenie 

na verejné priestranstvá. 

 

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

programu. 

 

K bodu 8. Diskusia 

     Diskusia prebiehala počas prerokovania jednotlivých programov zasadnutia. 

 

K bodu 9. 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. 10/2020/11.9  

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: návrh na uznesenia 

 

K bodu 10. 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                                                                              ................................................ 
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