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Zápisnica  
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,  

konaného dňa 3. 3. 2016.    
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:            Michal Sekerák, starosta obce 

                             Poslanci: Michal Kormoš, Milan Príhoda, Anna Prihodová, Ján Kormoš 

Neprítomní:        Ján Kundracík 

Ďalší prítomní:   Jozef Korínek 

 

 

PROGRAM  : 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 13. zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Kontrola plnenia predchádzajúceho uznesenia 

6. Prerokovanie žiadosti o kúpu nehnuteľnosti 

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 OZ je uznášaniaschopné. Poslanec 

Ján Kundracík sa z pracovných dôvodov ospravedlnil. 

 

 

K bodu 2. Schválenie programu 13. zasadnutia      

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

a pripomienky k navrhnutému programu neboli prednesené a tak starosta obce dal hlasovať 

o prednesenom programe 12. zasadnutia OZ. 

Hlasovanie:                     za:      4 (Kormoš Michal, Príhoda Milan, Prihodová Anna, Kormoš  

                                                        Ján)        

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 1/2016/13.2 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: program 13. zasadnutia OZ 

 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

     Za zapisovateľa bol určený Jozef Korínek a za overovateľov zápisnice poslanci Michal 

Kormoš a Ján Kormoš. 
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Hlasovanie:                     za:      4 (Kormoš Michal, Príhoda Milan, Anna Prihodová, Kormoš  

                                                       Ján)        

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0    

 

Uznesenie č. 2/2016/13.3 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach  

A. určuje:  

-  zapisovateľ: Jozef Korínek 

B. schvaľuje: 

-  overovatelia zápisnice: Michal Kormoš a Ján Kormoš 

 

K bodu 4. Voľba návrhovej komisie 

     Do návrhovej komisie starosta obce navrhol za poslancov Milana Príhodu, Annu 

Prihodovú a Jána Kormoša. Iný návrh na návrhovú komisiu nebol a tak dal starosta hlasovať 

o predloženom návrhu návrhovej komisie. 

Hlasovanie:                     za:      4 (Kormoš Michal, Príhoda Milan, Anna Prihodová, Kormoš  

                                                       Ján)     

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 3/2016/13.4    

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Návrhovú komisiu: Milan Príhoda 

                                                   Anna Prihodová 

                                                         Ján Kormoš 

                                                         

 

 

K bodu  5. Kontrola plnenia predchádzajúceho uznesenia 

     Starosta obce Michal Sekerák informoval prítomných poslancov o plnení uznesení z 12. 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bajerovce, ktoré sa konalo dňa 30. 12. 2015. 

Z kontroly predchádzajúcich uznesení nevyplynula žiadna úloha. Poslanci k tomuto bodu nemali 

pripomienky a ani na doplnenie žiadne návrhy a tak starosta ukončil tento bod rokovania. 

 

 

K bodu 6. Prerokovanie žiadosti o kúpu nehnuteľnosti 

     Starosta obce informoval, že na Obecný úrad Bajerovce bola doručená Žiadosť o kúpu 

nehnuteľnosti a zároveň aj odpoveď na náš list zo dňa 30.11.2015, kde obec žiadala odkúpiť 

časti pozemkov nachádzajúcich sa pod a vedľa miestnej účelovej komunikácie na parcele C-

KN č. 780/3 a na parcele E-KN 227/1. Starosta informoval, že podľa odpovede na parcelách, 

ktoré má obec záujem odkúpiť prebieha dedičské konanie a taktiež sú predmetom susedského 

sporu. Až po doriešení týchto záležitostí môže dôjsť k vybaveniu žiadosti obce. Následne 

starosta prečítal predmetnú Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti zo dňa 7. 2. 2016. Prílohu žiadosti 

tvorí riadny geometrický plán. Žiadateľ ako protihodnotu za pozemky, o ktoré má záujem, 

ponúka obci na výmenu spoluvlastnícke podiely, ktoré sú evidované na pozemkoch pod 

obecnou cestnou komunikáciou pri č. d. 17. Žiadateľ má záujem o kúpu týchto pozemkov 

z toho dôvodu, že ich jeho rodina dlhodobo užívala. Poslanci sa oboznámili s geometrickým 
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plánom a s tým, kde sú predmetné parcely situované. Po prerokovaní, bol predložený návrh 

Zámeru na predaj majetku podľa osobitného zreteľa.  

Hlasovanie:                     za:      4 (Kormoš Michal, Príhoda Milan, Anna Prihodová, Kormoš  

                                                       Ján)        

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

Uznesenie č. 4/2016/13.6      

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje:  
- predaj a zámenu majetku nehnuteľnosti uskutočniť na základe spôsobu hodného 

osobitného zreteľa 

- návrh Zámeru na predaj nehnuteľnosti na základe spôsobu hodného osobitného zreteľa 

 

K bodu 7. Rôzne 

    V tomto bode hlavný kontrolór Jozef Korínek predniesol Návrh  plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra na I.. polrok 2016. Poslanci ho zobrali na vedomie. 

 

Ďalej v tomto bode starosta obce informoval o realizácii projektov. Práce na projekte 

„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bajerovce“ by sa mali realizovať po 

Veľkonočných sviatkoch.  

Informoval tiež o tom, že projektová dokumentácia na Stavebnú úpravu obecného úradu“ a 

„Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na komunitnú/spolkovú činnosť“ je 

vyhotovená. V súčasnosti bolo vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa na „Stavebnú 

úpravu obecného úradu“ a po jeho ukončení by malo nasledovať podanie žiadosti 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Takisto bude prebiehať aj realizácia 

projektu „Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na komunitnú/spolkovú činnosť“. 

V ďalšom programovacom období by sa začalo pracovať na projektoch ohľadne ciest, domu 

smútku alebo aspoň úprave potoka v závislosti od toho, ktoré projekty by prešli. Čo sa týka 

opravy kultúrneho domu tak tam z dôvodu spoluvlastníctva je problém pri podávaní 

projektov.  

Starosta nemal žiadne návrhy na prerokovanie. Poslanci v tomto bode nepredložili žiaden 

návrh na prerokovanie a tak starosta ukončil tento bod rokovania. 

 

Uznesenie č. 5/2016/13.7      

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 

2016 

 

 

K bodu 8. Diskusia 

     Diskusia prebiehala počas prerokovania jednotlivých bodov programu. 

 

 

K bodu 9. Návrh na uznesenie 

     Návrh na uznesenia predniesla Anna Prihodová. Po prednesení návrhu vyzvala poslancov 

hlasovať o predloženom návrhu na uznesenia. 

Hlasovanie:                     za:      4 (Kormoš Michal, Príhoda Milan, Anna Prihodová, Kormoš  

                                                        Ján)        
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                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

Uznesenie č. 6/2016/13.9 

A. schvaľuje: návrh na uznesenia 

 

K bodu 10. Záver 
     Na záver starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

 

 

Zapísal: Jozef Korínek             

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

                                                                                                              starosta obce  

 

Overovatelia:  

Michal Kormoš                                                                          ........................................ 

 

Ján Kormoš                                                                                ........................................ 


