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Zápisnica  
zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,  

konaného dňa 24. 8. 2020 
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:        Michal Sekerák, starosta obce 

                         Poslanci: Anna Prihodová, Nadežda Palgutová, Peter Sekerák 

Neprítomní poslanci: Michal Kormoš, Ján Kormoš 

Ďalší prítomní:  Marta Lichvarčíková, Mgr. Jozef Jendrichovský 

 

PROGRAM  : 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5.   Voľby hlavného kontrolóra obce 

6.   Ocenenie majetku reálnou hodnotou 

7.   Vyhodnotenie predaja obecného pozemku formou obchodnej verejnej súťaže 

8.   Rôzne 

9.   Diskusia 

    10.   Návrh na uznesenie 

    11.   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. Neprítomní poslanci Michal Kormoš a Ján Kormoš sa ospravedlnili 

z neúčasti na zasadnutí OZ z pracovných dôvodov. 

 

K bodu 2. Schválenie programu      

     Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 14. zasadnutia OZ. Ďalšie návrhy na 

doplnenie k navrhnutému programu neboli prednesené.  Starosta obce dal hlasovať 

o programe 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva:  

 

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

                               proti :        0                                

                               zdržal sa:   0                                  

                               neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 1/2020/14.2 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: program 14. 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. 2/2020/14.3 

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, ktorí budú na tomto zasadnutí plniť úlohu aj volebnej komisie pre 

voľby hlavného kontrolóra obce. 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. 3/2020/14.4   

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Návrhová komisia:  Anna Prihodová 

                                                   Peter Sekerák 

                                                   Nadežda Palgutová 

 

                                                                                   

K bodu 5. Voľby hlavného kontrolóra obce 

     Starosta obce na úvod tohto bodu oboznámil prítomných poslancov so zápisnicou 

z otvárania obálok pre voľby hlavného kontrolóra obce. Poslanci zobrali zápisnicu z otvárania 

obálok hlavného kontrolóra na vedomie.  

 

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

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                   

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 4/2020/14.5 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie:   zápisnicu z otvárania obálok hlavného kontrolóra 

 

 

Podmienky účasti na voľbách hlavného kontrolóra obce splnili dvaja uchádzači, ktorí sa  

uchádzali o funkciu hlavného kontrolóra obce a to: Mgr. Jozef Jendrichovský a p. Jozef 

Korínek. Na prezentáciu pred poslancami obecného zastupiteľstva sa dostavil jeden uchádzač 

Mgr. Jozef Jendrichovský, ktorý dostal následne slovo. Poslanci zobrali prezentáciu kandidáta 

na hlavného kontrolóra Mgr. Jendrichovský Jozef na vedomie.  
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Hlasovanie:        za:       3 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                   

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 5/2020/14.5 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: prezentáciu kandidáta na hlavného kontrolóra Mgr. Jendrichovský   

                                    Jozef 

 

 

Po prezentácii uchádzača, starosta obce predniesol spôsob voľby hlavného kontrolóra. 

K spôsobu voľby hlavného kontrolóra obce nemal z prítomných poslancov žiadne 

pripomienky. Následne sa pristúpilo k tajnému hlasovaniu a to zakrúžkovaním poradového 

čísla uchádzača na hlasovacom lístku.  

Po 1. kole volieb hlavného kontrolóra žiaden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu 

všetkých poslancov. Výsledky prečítala predsedkyňa volebnej komisie p. Prihodová: 

- Mgr. Jozef Jendrichovský  - 1 hlas,  

- p. Jozef Korínek – 2 hlasy. 

Do 2. kola postúpili dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov. Po uskutočnení 2. kola volieb 

p. Anna Prihodová prečítala výsledok volieb hlavného kontrolóra získaných v 2. kole: 

- Mgr. Jozef Jendrichovský -  1 hlas,  

- p. Jozef Korínek – 2 hlasy 

V druhom kole bol zvolený za hlavného kontrolóra obce p. Jozef Korínek. Voľba hlavného 

kontrolóra sa uskutočnila v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. na volebné obdobie 2020-

2026. 

Starosta dal hlasovať o návrhu za hlavného kontrolóra obce Bajerovce p. Jozefa Korínka 

s úväzkom 0,10 od 1. 9. 2020 na obdobie 6 rokov. 

 

 

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

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                   

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 6/2020/14.5 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje:   za hlavného kontrolóra obce Bajerovce p. Jozefa Korínka s úväzkom 0,10 od 

1.9.2020 na obdobie 6 rokov. 

 

Kandidát na hlavného kontrolóra obce Mgr. Jozef Jendrichovský po ukončení tohto bodu 

rokovania sa ospravedlnil a opustil rokovaciu miestnosť obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu 6. Ocenenie majetku reálnou hodnotou 

     V rokovaní sa pokračovalo 6. bodom rokovania OZ a to ocenením majetku reálnou 

hodnotou. Ekonómka p. Lichvarčíková uviedla, že na základe Darovacej zmluvy č. 18/2020 

získala obec majetok osobné motorové vozidlo, typ Škoda Octavia 1,9 TDi, rok výroby 2006 

s počtom najazdených kilometrov 317 495 km. Pre zaradenie do majetku obce je treba určiť, 

resp. oceniť motorové vozidlo reálnou hodnotou. Po prerokovaní tohto bodu, kde na základe 



 

 4 

dostupných parametrov a overenia cien na trhu s vozidlami poslanci navrhli oceniť majetok- 

vyššie uvedené vozidlo v reálnej hodnote a to 3 000,- eur. Starosta dal hlasovať o návrhu 

reálnej hodnoty majetku-motorového vozidla Škoda Octavia na 3 000,- eur. 

      

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

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                   

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 7/2020/14.6 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje:   reálnu hodnotu majetku-motorového vozidla Škoda Octavia na 3 000,- eur. 

 

K bodu 7. Vyhodnotenie predaja obecného pozemku formou obchodnej verejnej súťaže 
     Starosta obce Michal Sekerák predniesol zápisnicu z konania obchodnej verejnej súťaže. 

Predmetom súťaže bol pozemok registra KN C, parcela č. 261 o výmere 1 405 m2, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria (tzv. „Cigansky pľac“). Otváranie obálok 

a vyhodnocovanie návrhov sa uskutočnilo dňa 3. 8. 2020 na Obecnom úrade v Bajerovciach. 

Poslanci zobrali zápisnicu z konania obchodnej verejnej súťaže na vedomie.  

Do obchodnej verejnej súťaže sa neprihlásil žiaden uchádzač a preto starosta otvoril k tomuto 

bodu diskusiu. V diskusii dal starosta návrh na zmenu podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

Po prerokovaní tohto bodu poslanci nedali návrh na zmenu podmienok obchodnej verejnej 

súťaži a ani návrh na pokračovanie v obchodnej verejnej súťaži, nakoľko ani potencionálny 

záujemca o kúpu pozemku nedal návrh do obchodnej verejnej súťaže. V prípade, že bude 

znova záujem o kúpu tohto pozemku, bude vyhlásené ďalšie kolo obchodnej verejnej súťaže. 

Ďalšie návrhy k tomuto bodu neboli a tak starosta ukončil tento bod rokovania. 

 

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

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 8/2020/14.7  

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: vyhodnotenie predaja obecného pozemku formou obchodnej verejnej súťaže 

 

K bodu 8. Rôzne 

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

ohľadne stavby Dom smútku. Uviedol, že sa urobila prístupová cesta k Domu smútku, je 

potrebné ešte dokončiť úpravu pozemku pri Dome smútku a to odpratanie hliny a vyrovnanie 

terénu. Taktiež je potrebné upratať a umyť okná, dvere a podlahu. Na to by sa zvolala brigáda, 

hlavne žien. Podotkol tiež, že sa riešia posledné doklady ku skolaudovaniu stavby.  

Starosta tiež upozornil, že je problém so svetlami, lebo nie všetky svietia tak, ako by mali. 

Momentálne sa tento stav rieši, ale je problém so softvérom k osvetleniu, tak sa čaká na 

vyriešenie tohto problému a následne sa osvetlenie nastaví tak, ako má. 

     Starosta viac tém na prerokovanie v tomto bode nemal a tak dal slovo prítomným 

poslancom. 

     Poslankyňa N. Palgutová sa informovala ako je to s obecným rozhlasom, či práce sú už 

skončené, nakoľko rozhlas nie je dobre počuť. Starosta v tejto veci informoval, že práce sa 

ukončili v piatok poobede a nebol priestor na vyladenie rozhlasu. Povedal, že v priebehu 
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týždňa sa musia ešte skontrolovať všetky rozhlasy a nastaviť frekvencie, aby bolo dostatočne 

počuť aj hudbu aj hovorené slovo. 

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

rokovania. 

 

K bodu 9. Diskusia 

     Diskusia prebiehala počas prerokovania jednotlivých programov zasadnutia. 

 

K bodu 10. 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. 9/2020/14.10  

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: návrh na uznesenia 

 

K bodu 11. 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                                                                              ................................................ 

 

 

 


