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Zápisnica  
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,  

konaného dňa 10. 7. 2020 
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:        Michal Sekerák, starosta obce 

                         Poslanci: Anna Prihodová, Nadežda Palgutová, Peter Sekerák 

Neprítomní poslanci: Michal Kormoš, Ján Kormoš 

Ďalší prítomní:  Jozef Korínek, Marta Lichvarčíková 

 

PROGRAM  : 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5.   Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce 

6.   Určenie spôsobu predaja majetku 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 Michal Kormoš sa ospravedlnil z neúčasti na 

zasadnutí OZ z dôvodu práceneschopnosti, poslanec Ján Kormoš sa ospravedlnil z neúčasti na 

zasadnutí z pracovných dôvodov. 

 

K bodu 2. Schválenie programu      

     Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 13. zasadnutia OZ. Ďalšie návrhy na 

doplnenie k navrhnutému programu neboli prednesené.  Starosta obce dal hlasovať 

o programe 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva:  

 

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

                               proti :        0                                

                               zdržal sa:   0                                  

                               neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 1/2020/13.2 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: program 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

zápisnice poslanci Peter Sekerák a Nadežda Palgutová. 

 

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

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

 

Uznesenie č. 2/2020/13.3 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach  

A. určuje:  

-  zapisovateľka: Marta Lichvarčíková 

B. schvaľuje: 

-  overovatelia zápisnice: Peter Sekerák 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:      3 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 3/2020/13.4   

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Návrhovú komisiu:  Anna Prihodová 

                                                   Peter Sekerák 

                                                   Nadežda Palgutová 

                                                                                   

K bodu 5. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce 

     Starosta obce na úvod tohto bodu uviedol, že funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce p. 

Jozefa Korínka v roku 2020 končí. Obecné zastupiteľstvo preto v súlade s § 18a, ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu 

hlavného kontrolóra obce a to na funkčné obdobie šiestich rokov. Poslanci pristúpili 

k prerokovaniu tohto bodu, kde navrhli ponechať úväzok 0,10 z celého úväzku čo predstavuje 

3,75 hod. týždenne na celé funkčné obdobie 2020 – 2026. Dátum konania volieb bol 

stanovený na deň 24. 8. 2020 o 19:00 hod. na Obecnom úrade. Po prerokovaní a stanovení 

podmienok pre uchádzačov o funkciu hlavného kontrolóra obce, ktoré budú zverejnené vo 

vyhlásení dal starosta hlasovať o návrhu vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce 

Bajerovce dňa 24. 8. 2020 o 19:00 hod. na Obecnom úrade za podmienok zverejnených vo 

vyhlásení. 

 

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

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                   

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 4/2020/13.5 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. vyhlasuje:   voľby hlavného kontrolóra obce Bajerovce dňa 24. 8. 2020 o 19:00 hod. na 

Obecnom úrade za podmienok zverejnených vo vyhlásení.  
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K bodu 6. Určenie spôsobu predaja majetku obce 

     Na 11. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Bajerovciach bola prerokovaná žiadosť 

o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Bajerovce a to parcely registra KN E č. 662/1 tzv. 

„Cigansky pľac“. Vzhľadom k tomu, že parcela nebola zaevidovaná v registri KN C obec 

pristúpila k vyhotoveniu geometrického plánu a následne k zápisu do katastra do registra KN 

C, aby mohlo dôjsť k odpredaju pozemku a následne zápisu kúpnej zmluvy do katastra. 

Geometrický plán č. 117/2020 vyhotovil Matej Andraščík, GEOGRAF LIPANY s. r. o. 

Jarková 1205/34, 082 71  Lipany. Toho času je pozemok zapísaný v katastri nehnuteľností 

v registri KN C č. 261, LV č. 986, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 405 

m2, kde vlastníkom je Obec Bajerovce v podiele 1/1. Poslanci pristúpili k prerokovaniu 

a určeniu spôsobu predaja vyššie uvedeného pozemku vo vlastníctve obce. Nakoľko žiadateľ 

o odkúpenie pozemku nemá vzťah k danej parcele poslanci navrhli ako spôsob predaja 

majetku obchodnou verejnou súťažou. Starosta dal hlasovať o návrhu zámeru predať 

pozemok vo vlastníctve obce obchodnou verejnou súťažou parcela registra KN C č. 261, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 405 m2 vedenej na LV č. 986.  

  

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

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                   

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 5/2020/13.6 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje:   návrh zámeru predať pozemok vo vlastníctve obce obchodnou verejnou 

súťažou parcela registra KN C č. 261, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 

1 405 m2 vedenej na LV č. 986.  

 

 

Po určení spôsobu predaja prešli poslanci k určeniu kúpnej ceny a po jednotlivých návrhoch 

určili kúpnu cenu najmenej 6,- €ur/1 m2. Následne prešli k prerokovaniu podmienok 

obchodnej verejnej súťaže. Po prerokovaní podmienok dal starosta hlasovať o podmienkach 

obchodnej verejnej súťaže, ktoré budú zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej 

stránke obce. 

 

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

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                   

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 6/2020/13.6 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje:  podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktoré budú zverejnené na úradnej 

tabuli obce a na internetovej stránke obce.  

 
Po schválení zámeru predať pozemok a podmienok obchodnej verejnej súťaže pristúpili poslanci 

k zriadeniu komisie pre vyhodnotenie návrhov do súťaže. Do komisie starosta navrhol prítomných 

poslancov p. Prihodovú Annu, Palgutovú Nadeždu a Petra Sekeráka. Po prerokovaní tohto návrhu dal 

starosta hlasovať o návrhu zriadiť komisiu pre vyhodnotenie návrhov do súťaže a o voľbe členov 

komisie pre vyhodnotenie návrhov do súťaže v zložení predsedkyňa Prihodová Anna a členovia 

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

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                   

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 7/2020/13.6 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. zriaďuje: komisiu pre vyhodnotenie návrhov do súťaže 

B. volí: členov komisie pre vyhodnotenie návrhov do súťaže v zložení: 

             Predsedkyňa Prihodová Anna 

             Členovia  Palgutová Nadežda a Sekerák Peter 

 

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

K bodu 7. Rôzne 

     V bode Rôzne sa o slovo prihlásil starosta obce a oboznámil poslancov so situáciou 

ohľadne opravy mostov, ktoré boli prerokované na predošlých zasadnutiach. Starosta uviedol, 

že boli podané žiadosti o finančné prostriedky na opravu mostov zatiaľ nebolo žiadostiam 

vyhovené. Bol dovezený kameň a drevo na asanáciu mostov. 

Poslanci v tomto bode nemali návrhy na prerokovanie a tak starosta ukončil tento bod 

rokovania.  

 

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. 8/2020/13.9  

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 
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Overovatelia:  

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

 

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

 

 

 


