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Zápisnica  
zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,  

konaného dňa 21. 4. 2016.    
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:            Michal Sekerák, starosta obce 

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

                             Ján Kundracík 

Ďalší prítomní:   Jozef Korínek, Marta Lichvarčíková 

 

 

PROGRAM  : 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 14. zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Prerokovanie predaja nehnuteľnosti 

6. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 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 piati poslanci sú prítomní a OZ je uznášaniaschopné.  

 

K bodu 2. Schválenie programu 14. zasadnutia      

     Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 14. zasadnutia OZ.  Hlavný kontrolór 

obce Bajerovce Jozef  Korínek navrhol predniesť v bode Rôzne Správu o vykonanej následnej 

kontrole plnenia prijatých uznesení na Obecnom úrade v Bajerovciach. Ďalšie iné návrhy 

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

o prednesenom programe 14. zasadnutia OZ. 

Hlasovanie:                     za:      5 (Kormoš Michal, Príhoda Milan, Prihodová Anna, Kormoš  

                                                        Ján, Kundracík Ján)        

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 1/2016/11.2 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: program 14. zasadnutia OZ 

 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

zápisnice poslanci Ján Kundracík a Michal Kormoš. 
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Hlasovanie:                     za:      5 (Kormoš Michal, Príhoda Milan, Anna Prihodová, Kormoš  

                                                       Ján, Kundracík Ján)        

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0    

 

Uznesenie č. 2/2016/14.3 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach  

A. určuje:  

-  zapisovateľka: Marta Lichvarčíková 

B. schvaľuje: 

-  overovatelia zápisnice: Ján Kundracík a Michal Kormoš 

 

K  bodu 4. Voľba návrhovej komisie 

     Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov Annu Prihodovú, Milana Príhodu a 

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

o predloženom návrhu návrhovej komisie. 

Hlasovanie:                     za:      5 (Kormoš Michal, Príhoda Milan, Anna Prihodová, Kormoš  

                                                       Ján, Kundracík Ján)     

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 3/2016/14.4    

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Návrhovú komisiu: Anna Prihodová 

                                                   Milan Prihoda 

                                                         Ján Kormoš 

                                                         

 

 

K bodu  5. Prerokovanie predaja nehnuteľnosti 

     Starosta obce Michal Sekerák informoval prítomných poslancov o zverejnení Zámerov na 

prevod majetku obce Bajerovce predajom, ktorých návrh bol schválený na 13. zasadnutí OZ. 

Zámer na prevod majetku obce Bajerovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa sa týka 

pozemku časť parcely č. 162 o výmere 800 m2, druh pozemku orná pôda, vedený na LV č. 

332 KN-C a pozemku časť parcely č. 661/1 o výmere 118 m2, druh pozemku ostatné plochy 

vedený na LV č. 986 KN-E v katastrálnom území obce Bajerovce. Starosta obce oznámil 

poslancom, že počas zverejnenia Zámeru na prevod  majetku obce Bajerovce predajom neboli 

na Obecný úrad v Bajerovciach podané žiadne pripomienky. Takisto informoval poslancov, 

že vlastníci a užívatelia pozemkov susediacich s pozemkami, ktoré sú predmetom predaja boli 

písomne oboznámení so zámerom Obce Bajerovce o predaji vyššie uvedených pozemkov. 

Napokon starosta vyzval prítomných poslancov k vyjadreniu k tomuto bodu rokovania. Po 

prerokovaní tohto bodu poslanci dospeli k dohode, že cena za predmetné pozemky bude 

podľa úradnej hodnoty pozemkov v katastri obce. Nakoľko iné návrhy k tomuto bodu neboli 

dal starosta hlasovať o predložených Zámeroch na prevod majetku obce Bajerovce predajom. 

 

Hlasovanie:                     za:      5 (Kormoš Michal, Príhoda Milan, Anna Prihodová, Kormoš  

                                                       Ján, Kundracík Ján)     

                                         proti :        0                                
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                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 4/2016/14.5    

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A.schvaľuje:  
Zámer na prevod majetku obce Bajerovce – predajom kúpno-predajnej zmluvy medzi Obcou 

Bajerovce a Mgr. Michalom Pjechom č. 130 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

nehnuteľný majetok – pozemok parcela č. 162 o výmere 800 m2, druh pozemku orná pôda 

a pozemok parcely č. 661/1 o výmere 118 m2, druh pozemku ostatné plochy 

 

K bodu 6. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

     Na 13. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Bajerovciach predniesol hlavný kontrolór 

obce p. Jozef Korínek Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016.  Starosta obce 

informoval, že počas zverejnenia návrhu na úradnej tabuli, neboli na Obecný úrad Bajerovce 

doručené žiadne pripomienky. Nakoľko k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce nemali ani poslanci pripomienky a návrhy, dal starosta hlasovať o Pláne 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016. 

Hlasovanie:                     za:      5 (Kormoš Michal, Príhoda Milan, Anna Prihodová, Kormoš  

                                                       Ján, Kundracík Ján)        

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

Uznesenie č. 5/2016/14.6      

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016 

 

K bodu 7. Rôzne 

    V úvode tohto bodu mal starosta na prerokovanie návrh poplatku za prenájom prívesného 

vozíka. Informoval poslancov, že poplatok sa môže vyberať buď sadzbou na hodinu alebo na 

deň. Následne otvoril k tomuto bodu diskusiu. Po prerokovaní tohto návrhu poslancami 

a určení spôsobu a sadzby za požičiavanie prívesného vozíka nasledovne: sadzba pôžičky do 

6 hod. vo výške 5,- eur, sadzba nad 6 hod.  do 1 dňa vo výške 10,- eur, sadzba za každý ďalší 

deň vo výške 10,- eur. V prípade poruchy je nájomca povinný dať vozík do pôvodného stavu 

alebo uhradiť náklady za opravu – formulár s týmto textom bude podpísaný v deň výpožičky. 

Následne dal starosta hlasovať o takto predloženom návrhu. 

Hlasovanie:                     za:      5 (Kormoš Michal, Príhoda Milan, Anna Prihodová, Kormoš  

                                                       Ján, Kundracík Ján)        

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

Uznesenie č. 6/2016/14.7      

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A.schvaľuje: poplatok za požičiavanie prívesného vozíka 

                         –    do 6 hod                    5,- eur 

- nad 6 hod – 1 deň    10,- eur 

- každý ďalší deň       10,- eur 
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Ďalej v tomto bode  hlavný kontrolór predniesol Správu o vykonaní následnej kontrole 

plnenia prijatých uznesení na Obecnom úrade v Bajerovciach. Kontrolované obdobie bol rok 

2015 a kontrolu vykonal hlavný kontrolór obce Bajerovce v mesiaci apríl 2016. 

Poslanci k správe nemali pripomienky a zobrali ju na vedomie. 

 

Uznesenie č. 7/2016/14.7     

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A.berie na vedomie: Správu o vykonanej následnej kontrole plnenia prijatých uznesení na 

Obecnom úrade v Bajerovciach 

 

 

Keďže poslanci neprišli so žiadnou témou na prerokovanie, starosta informoval poslancov 

o stave s projektmi. Projekt „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bajerovce“ je fyzicky 

ukončený, je treba už len dokončenie montáže rozvodnej skrine a s tým spojené 

administratívne a zúčtovacie práce. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na stavebnú 

úpravu obecného úradu bol podaný. Čaká sa na výzvu podávania žiadostí ohľadne projektu 

budovy bývalej základnej školy.  Na vyriešenie kúrenia v budove kultúrneho domu bola 

podaná žiadosť o finančný príspevok na Ministerstvo financií SR a tiež sa pripravuje žiadosť 

v rámci Výzvy PSK na rok 2016. 

Ďalej starosta Michal Sekerák informoval, že v rámci organizovania festivalu by sa začali 

vyrábať drevené stánky, ktoré by sa potom využili aj pri iných akciách. 

Taktiež  poslancov informoval, že sa pri príležitosti sviatku Dňa matiek sa pripravuje kultúrne 

podujatie na 15. mája 2016, ktoré sa uskutoční v sále kultúrneho domu. 

 

Po informáciách starostu obce sa o slovo v tomto bode neprihlásil nik z prítomných a tak 

starosta ukončil tento bod rokovania. 

 

 

 

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:      5 (Kormoš Michal, Príhoda Milan, Anna Prihodová, Kormoš  

                                                        Ján, Kundracík Ján)        

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

Uznesenie č. 8/2016/14.9 

A. schvaľuje: návrh na uznesenia 

 

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

 

 

 

 

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

                                                                                                              starosta obce  

 

Overovatelia:  

Ján Kundracík                                                                               ........................................ 

 

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


