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Zápisnica  
z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,  

konaného dňa 26. 6. 2020 
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:        Michal Sekerák, starosta obce 

                         Poslanci: Anna Prihodová, Nadežda Palgutová, Peter Sekerák, Ján Kormoš 

Neprítomní poslanci: 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. Rozpočtové opatrenie obce 

6. Záverečný účet obce za rok 2019 

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 štyria poslanci sú prítomní a zasadnutie obecného zastupiteľstva 

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

zasadnutí OZ z dôvodu práceneschopnosti. 

 

K bodu 2. Schválenie programu      

     Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 12. zasadnutia OZ. Ďalšie návrhy na 

doplnenie k navrhnutému programu neboli prednesené.  Starosta obce dal hlasovať 

o programe 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva:  

 

Hlasovanie:           za:     4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš Ján)    

                               proti :        0                                

                               zdržal sa:   0                                  

                               neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 1/2020/12.2 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: program 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

zápisnice poslanci Ján Kormoš a Nadežda Palgutová. 

 

Hlasovanie:            za:    4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš Ján)    

                                proti :        0                                
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                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

 

Uznesenie č. 2/2020/12.3 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach  

A. určuje:  

-  zapisovateľka: Marta Lichvarčíková 

B. schvaľuje: 

-  overovatelia zápisnice: Ján Kormoš a Nadežda Palgutová 

 

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:      4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš Ján)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 3/2020/12.4   

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Návrhovú komisiu:  Anna Prihodová 

                                                   Peter Sekerák 

                                                   Nadežda Palgutová 

                                                                                   

K bodu 5. Rozpočtové opatrenie 

     V tomto bode vyzval starosta obce p. Lichvarčíkovú , aby predniesla rozpočtové opatrenie 

obce č. 4/2020. 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 predaja výrobkov, služieb a tovaru. Na strane výdavkov je to hlavne úprava 

a presun prostriedkov medzi položkami a oddielmi.    Po prerokovaní tohto bodu poslancami 

dal starosta hlasovať o prednesenom rozpočtovom opatrení č. 4/2020 zo dňa 24. 6. 2020.  

 

Hlasovanie:        za:       4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš Ján)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                   

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 4/2020/12.5 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje:   rozpočtové opatrenie č. 4/2020 zo dňa 24. 6. 2020  

 

K bodu 6. Záverečný účet obce za rok 2019 

     V úvode tohto bodu dal starosta slovo hlavnému kontrolórovi obce p. Korínkovi, ktorý 

predniesol stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu obce Bajerovce za rok 

2019. Poslanci zobrali správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 

2019 na vedomie.  
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Následne starosta vyzval pracovníčku p. Lichvarčíkovú, aby predniesla Návrh Záverečného 

účtu obce za rok 2019. Po prednesení návrhu a po prerokovaní poslancami dal starosta 

hlasovať o Záverečnom účte obce a celoročnom hospodárení bez výhrad. 

 

Hlasovanie:        za:       4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš Ján)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                   

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 5/2020/12.6 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie:  správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 

2019   

B. schvaľuje: Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

 

Následne dal starosta obce hlasovať o použití prebytku rozpočtového hospodárenia na splátku 

časti istiny dlhodobého úveru vo výške 34,05 EUR.  

 

Hlasovanie:        za:       4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš Ján)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                   

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 6/2020/12.6 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje:  použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na splátku časti istiny 

dlhodobého úveru vo výške 34,05 EUR. 

 
 

K bodu 7. Rôzne 

     V bode Rôzne sa o slovo prihlásil starosta obce a oboznámil poslancov s odpoveďou od p. 

Gildeina na výzvu obce, aby dostatočne zabezpečil psov na svojej nehnuteľnosti vzhľadom na 

časté sťažnosti od občanov. Poslanci zobrali odpoveď od p. Gildeina na vedomie.  

     Ďalej starosta informoval o odpovedi p. Gildeina na výzvu obce v súvislosti s odkúpením 

pozemku parcela registra KN C č. 84/2, ktorá sa nachádza pod súpisným číslom domu 39. 

V odpovedi p. Gildein uviedol, že o odkúpenie má záujem ale vzhľadom k nízkemu príjmu 

požiadal o odkúpenie formou splátok vo výške 30,- Eur mesačne. Po prerokovaní odpovede p. 

Gildeina poslanci súhlasili so splátkovým kalendárom a tak dal starosta hlasovať 

o splátkovom kalendári na odkúpenie nehnuteľnosti pod domom súp. číslo 39. 

 

Hlasovanie:           za:     4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš Ján)    

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

Uznesenie č. 7/2020/12.7 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: odpoveď na výzvu ohľadom psov p. Gildeina 

B. súhlasí: so splátkovým kalendárom na odkúpenie nehnuteľnosti pozemok parcela registra 

KN C č. 84/2 pod rodinným domom č. 39. 
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     O slovo sa neprihlásil nikto a tak starosta pokračoval ďalej a informoval poslancov, že 

ohľadne opravy mosta pri dome č. 121 sa podnikli kroky, ktoré čiastočne ochránia most a to 

navezením kameňov a drevín.   

     Informoval tiež, že sa dal urobiť geometrický plán na parcelu č. 662/1, pozemok registra 

KN E na tzv. Cigánskom pľaci vo vlastníctve obce, ktorý je záujem odkúpiť. Po vyhotovení 

geometrického plánu sa parcela zapíše do registra KN C a následne sa na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva pristúpi k rozhodnutiu akým spôsobom bude tento pozemok odpredaný. 

     Starosta tiež informoval, že bola podaná žiadosť o zmenu rozpočtu v rámci projektu 

Bezpečnostný systém v obci, kde by sa vykonala oprava obecného rozhlasu.  

      

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:      4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš Ján)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 8/2020/12.9  

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

 

 

 


