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Zápisnica  
z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,  

konaného dňa 22. 10. 2020 
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:        Michal Sekerák, starosta obce 

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

Neprítomní poslanci: Ján Kormoš 

Ďalší prítomní:  Marta Lichvarčíková 

 

PROGRAM  : 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. VZN č. 1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a Domu smútku v obci  

Bajerovce 

6. Návratná finančná výpomoc obciam na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO  

v roku 2020 

7. Ocenenie majetku-osobné vozidlo Peugeot reálnou hodnotou 

8. Rozpočtové opatrenie obce 

9. Návrh na predaj majetku Lada Niva 

    10.   Rôzne 

    11.   Diskusia 

    12.   Návrh  na uznesenie 

    13.   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. Poslanec Ján Kormoš sa ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí z dôvodu 

pracovného vycestovania do zahraničia. Hlavný kontrolór sa ospravedlnil z neúčasti na 

zasadnutí zo zdravotných dôvodov. 

 

K bodu 2. Schválenie programu      

     Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 15. zasadnutia OZ. Zároveň starosta 

navrhol zmenu v programe a to vypustenie niektorých bodov a tým skrátenie rokovania 

obecného zastupiteľstva v súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou v súvislosti so šírením 

ochorenia COVID-19. Navrhol vypustiť z navrhovaného programu bod č. 5 VZN č. 1/2020 

o prevádzkovom poriadku pohrebiska a Domu smútku v obci Bajerovce a bod č. 7 Ocenenie 

majetku-osobné vozidlo Peugeot reálnou hodnotou.  Poradie bodov rokovania ostane podľa 

pôvodne navrhnutého programu. Ďalšie návrhy na doplnenie alebo zmenu programu neboli 

prednesené.  Starosta obce dal hlasovať o programe 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

s vypustením bodov č. 5 a č. 7.  

 

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

                         proti :        0                                

                         zdržal sa:   0                                  



 

 2 

                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 1/2020/15.2 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: program 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva s vypustením bodov č. 5 

a č. 7 

 

K bodu č. 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:    4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš Michal)    

                          proti :        0                                

                          zdržal sa:   0                                  

                          neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

 

Uznesenie č. 2/2020/15.3 

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

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 3/2020/15.4   

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Návrhová komisia:  Anna Prihodová 

                                                   Peter Sekerák 

                                                   Nadežda Palgutová 

 

                                                                                   

K bodu 5. VZN č. 1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a Domu smútku v obci 

Bajerovce 

     Bod č. 5 vypustený z programu 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bajerovciach. 

 

K bodu č. 6 Návratná finančná výpomoc obciam na kompenzáciu výpadku dane 

z príjmov FO v roku 2020 

     V úvode tohto bodu starosta obce Michal Sekerák predniesol prítomným poslancom 

dôvodovú správu k prijatiu návratnej finančnej výpomoci, ktorú poskytuje Ministerstvo 

financií SR obciam na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 a to na základe 
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žiadosti. Termín podania žiadosti je do 31. 10. 2020. Výška návratnej finančnej výpomoci je 

stanovená podľa prognózy Ministerstva financií SR z júna 2020 a obec Bajerovce môže 

požiadať o návratnú finančnú výpomoc do výšky 4 175,- €. Pôžička je bezúročná s odkladom 

prvej splátky v roku 2024. Prostriedky z návratnej finančnej výpomoci sú určené na krytie 

výdavkov na výkon samosprávnych pôsobností s dobou použitia do 31. 12. 2020. Poskytnutie 

návratnej finančnej výpomoci je podmienené finančnou disciplínou subjektu územnej 

samosprávy. Splnenie týchto podmienok skontroloval hlavný kontrolór obce p. Jozef Korínek 

a vydal k tomu svoje stanovisko. Nakoľko hlavný kontrolór nebol účastný na zasadnutí, 

starosta vyzval ekonomickú pracovníčku p. Lichvarčíkovú, aby predniesla Stanovisko 

hlavného kontrolóra k žiadosti o návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu výpadku dane 

z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v súvislosti s pandémiou COVID-19, ktoré zaslal 

elektronicky na e-mailovú adresu obce. Hlavný kontrolór vo svojom stanovisku po 

prepočítaní celkovej sumy dlhu a sumy splátok úverov skonštatoval, že obec Bajerovce môže 

prijať návratné zdroje financovania vo výške 4 175,- €. Poslanci zobrali stanovisko hlavného 

kontrolóra na vedomie. Po prerokovaní tohto bodu programu poslancami dal starosta hlasovať 

o návrhu prijatia návratného zdroja financovania z MF SR na výkon samosprávnych 

pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 

v celkovej sume 4 175,- €. 

 

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

                       proti :        0                                

                       zdržal sa:   0                                   

                       neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

 

Uznesenie č. 4/2020/15.6 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A.berie na vedomie: stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok pre 

prijatie návratných zdrojov financovania z MF SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov 

fyzických osôb v roku 2020 v súvislosti s pandémiou COVID-19. 

 

B. schvaľuje: prijatie návratného zdroja financovania z MF SR na výkon samosprávnych 

pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 

v celkovej sume 4 175,- €. 

 

K bodu č. 7 Ocenenie majetku-osobné vozidlo Peugeot reálnou hodnotou 

     Bod č. 7 vypustený z programu 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bajerovciach. 

 

K bodu č. 8 Rozpočtové opatrenie obce 

     V bode 8 vyzval starosta obce ekonomickú pracovníčku p. Lichvarčíkovú, aby predniesla 

rozpočtové opatrenia obce. P. Lichvarčíková predniesla rozpočtové opatrenie č. 5/2020. 

Uviedla, že rozpočtové opatrenie č. 5/2020 sa týka úprav príjmov a k tomu naviazanie 

výdavkov prijatých zo štátneho rozpočtu a tiež zapojenie prostriedkov zo štátneho rozpočtu 

poskytnutých na kapitálové investície a ich čerpanie v tomto roku. Poslanci zobrali 

rozpočtové opatrenie č. 5/2020 na vedomie. Rozpočtové opatrenie č. 6/2020,  ktoré predniesla 

p. Lichvarčíková sa týkalo úprav na strane príjmov a výdavkov prostriedkov prevažne 

z vlastných zdrojov a presunov v rámci oddielov. Po prerokovaní tohto bodu dal starosta 

hlasovať o rozpočtovom opatrení č. 6/2020. 
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Hlasovanie:   za:       4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš Michal)  

                       proti :        0                                

                       zdržal sa:   0                                   

                       neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 5/2020/15.8 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A.berie na vedomie: rozpočtové opatrenie č. 5/2020 

B. schvaľuje: rozpočtové opatrenie č. 6/2020 

 

K bodu 9. Návrh na predaj majetku Lada Niva 

     Starosta obce v tomto bode navrhol prerokovať okrem predaja vozidla Lada Niva aj predaj 

osobného vozidla Škoda Fabia. Obec má k dispozícii na plnenie svojich úloh darované ďalšie 

dve vozidlá a preto na zníženie nákladov na údržbu a servis vozidiel navrhuje aj predaj 

vozidla Škoda Fabia. K návrhu predaja vozidla Lada Niva bola pripomienka od poslanca P. 

Sekeráka, ktorý navrhol toto vozidlo zatiaľ ponechať. Uviedol, že svojpomocne si ho hasiči 

opravia a bude sa dať využiť hlavne na plnenie úloh v prípade potreby na dopravu do ťažšie 

dostupného terénu, kde sa s autom Iveco Daily nedostanú. Ostatní poslanci k odpredaju 

vozidla Lada Niva nemali pripomienky. Po prerokovaní návrhu poslanca P. Sekeráka poslanci  

odporučili  majetok-vozidlo Lada Niva nepredávať. V prípade, že by sa vozidlo v časovom 

horizonte približne 1 rok nepodarilo spojazdniť bude sa obecné zastupiteľstvo zaoberať 

predajom vozidla Lada Niva znova. K návrhu predaja motorového vozidla Škoda Fabia 

poslanci nemali pripomienky. Starosta navrhol predať auto na základe obchodnej verejnej 

súťaže. Po prerokovaní návrhu starostu poslanci nemali iný návrh na odpredaj vozidla Škoda 

Fabia a podľa dostupných informácií o parametroch vozidla, jeho stave a cien pohybujúcich 

sa na trhu s autami navrhli cenu za vozidlo Škoda Fabia vo výške najmenej 1 200,- €. 

Starosta dal hlasovať o návrhu predaja vozidla Škoda Fabia formou obchodnej verejnej súťaže 

od ceny vo výške 1 200,- €. 

 

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

                       proti :        0                                

                       zdržal sa:   0                                   

                       neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 6/2020/15.9 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A.odporúča: majetok-vozidlo Lada Niva nepredávať 

B. schvaľuje: predaj majetku vozidla Škoda Fabia formou obchodnej verejnej súťaže od ceny 

vo výške 1 200,- € 

 

K bodu 10. Rôzne 

     V bode Rôzne starosta informoval poslancov o telefonickej žiadosti od p. J. Kormoša ml. 

č. 88 o prejazdy s terénnym vozidlom cez parkovisko okolo Domu smútku na pozemky, kde 

má firma Veľkostatok Binder s.r.o. chov hospodárskych zvierat. Starosta ho oboznámil, že je 

treba podať písomnú žiadosť, ale on ako starosta s týmto prejazdom nesúhlasí. Poprosil preto 

poslancov o ich vyjadrenie k danej žiadosti. Poslanci zobrali telefonickú žiadosť na vedomie a 

zhodne boli proti tomuto prejazdu, nakoľko parkovisko nie je prispôsobené na takýto prejazd, 

bolo vybudované za účelom parkovania návštevníkov cintorína a v čase pohrebných obradov. 

Takéto prejazdy by znehodnotili celé parkovisko a poslanci súhlasili so zákazom prejazdu 
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terénnych vozidiel, traktorov a nákladných vozidiel cez parkovisko okolo Domu smútku. 

Starosta dal hlasovať o súhlase so zákazom prejazdu terénnych vozidiel, traktorov 

a nákladných vozidiel cez parkovisko okolo Domu smútku. 

 

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

                       proti :        0                                

                       zdržal sa:   0                                   

                       neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 7/2020/15.10 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: telefonickú žiadosť p. Jána Kormoša ml. č. 88 o prejazde cez 

parkovisko pri Dome smútku s terénnym vozidlom 

 

B.súhlasí: so zákazom prejazdu terénnych vozidiel, traktorov a nákladných vozidiel cez 

parkovisko okolo Domu smútku. 

 

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

 

K bodu 11. Diskusia 

     Diskusia prebiehala počas prerokovania jednotlivých programov zasadnutia. 

 

K bodu 12. 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 Michal)  

                        proti :        0                                

                        zdržal sa:   0                                  

                        neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 8/2020/15.12  

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: návrh na uznesenia 

 

K bodu 13. 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                                                                              ................................................ 
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