
 

 1 

Zápisnica  
z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,  

konaného dňa 21. 6. 2016.    
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:            Michal Sekerák, starosta obce 

                             Poslanci: Michal Kormoš, Anna Prihodová, Ján Kormoš, Ján Kundracík 

Neprítomní:        Poslanci: Milan Príhoda 

Ďalší prítomní:   Jozef Korínek, Marta Lichvarčíková 

 

 

PROGRAM  : 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 15. zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bajerovce-schválenie 

6. Záverečný účet obce za rok 2015 - schválenie 

7. Rozpočtové opatrenia obce 

8. Prerokovanie predaja nehnuteľnosti 

9. Prerokovanie Územného plánu obce 

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 OZ je uznášaniaschopné. Poslanec 

Milan Príhoda sa z pracovných dôvodov ospravedlnil. 

 

K bodu 2. Schválenie programu 15. zasadnutia      

     Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 15. zasadnutia OZ. Ďalšie iné návrhy 

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

o prednesenom programe 15. zasadnutia OZ. 

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

                                                        Ján, Kundracík Ján)        

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 1/2016/15.2 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: program 15. 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:      4 (Kormoš Michal, Anna Prihodová, Kormoš  

                                                       Ján, Kundracík Ján)        

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0    

 

Uznesenie č. 2/2016/15.3 

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, Jána Kormoša 

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

o predloženom návrhu návrhovej komisie. 

Hlasovanie:                     za: 4 (Kormoš Michal, Anna Prihodová, Kormoš Ján, Kundracík 

                                                   Ján)     

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 3/2016/15.4    

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Návrhovú komisiu: Anna Prihodová 

                                                         Ján Kormoš 

                                                         Michal Kormoš 

                                                         

K bodu  5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bajerovce - schválenie 

     Vypracovaný dokument pre rozvoj obce Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce Bajerovce na obdobie 2015 – 2023 (PHSR), ktorý  mali poslanci kvôli obsiahlemu 

materiálu zaslaný na oboznámenie sa domov, starosta ešte raz stručne popísal. PHSR 

pozostáva z analyticko-strategickej časti a programovej časti. Starosta zdôraznil hlavne 

priority, ktoré boli do rozvojového dokumentu zapracované. Poslanci sa s týmto dokumentom 

oboznámili a prerokovali. K vypracovanému dokumentu poslanci nemali námietky a preto dal 

starosta hlasovať o Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bajerovce. 

 

Hlasovanie:                     za:      3 (Anna Prihodová, Kormoš Ján, Kundracík Ján)     

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   1    (Michal Kormoš)                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

 

Uznesenie č. 4/2016/15.5    

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje:  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bajerovce na obdobie 2015-2023 
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K bodu 6. Záverečný účet obce za rok 2015 - schválenie 

     Starosta obce vyzval pracovníčku OcÚ p. Lichvarčíkovú, aby predniesla Návrh 

Záverečného účtu obce Bajerovce za rok 2015, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli dňa: 19. 

5. 2016. Následne predniesol hlavný kontrolór stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 

Záverečného účtu hospodárenia obce Bajerovce za rok 2015. Poslanci zobrali stanovisko na 

vedomie. Pripomienky počas zverejnenia Návrhu záverečného účtu za rok 2015 neboli na 

obecný úrad podané žiadne. Po prerokovaní dal starosta hlasovať o prednesenom návrhu na 

uznesenie 

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

                                                       Ján, Kundracík Ján)        

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

Uznesenie č. 5/2016/15.6      

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: správu-stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2015 

B. schvaľuje: -     Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

- použitie zostatku finančných operácií na tvorbu rezervného fondu vo 

výške 184,97 Eur 

 

K bodu 7. Rozpočtové opatrenia obce 

    Pracovníčka OcÚ p. Lichvarčíková predniesla rozpočtové opatrenia č. 1/2016, č. 2/2016, č. 

3/2016 a č. 4/2016. 

Rozpočtovým opatrením č. 1/2016 a č. 3/2016 boli vykonané úpravy rozpočtu starostom obce 

Michalom Sekerákom a to na strane príjmu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a na 

strane výdavkov čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Poslanci zobrali 

vykonané úpravy rozpočtu starostom obce č. 1/2016 a č. 3/2016 na vedomie. 

Rozpočtovým opatrením č. 2 boli vykonané úpravy na strane príjmov ako aj na strane 

výdavkov a to vlastných finančných prostriedkov. Rozpočtovým opatrením č. 4/2016 boli 

vykonané úpravy rozpočtu – presun na strane výdavkov vlastných finančných prostriedkov. 

Po prerokovaní tohto bodu programu dal starosta hlasovať o prednesených rozpočtových 

opatrenia č. 2/2016 a č. 4/2016. 

 

Hlasovanie:                     za:      3 (Kormoš Michal, Kormoš Ján, Kundracík Ján)        

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   1 (Anna Prihodová)                                 

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

Uznesenie č. 6/2016/15.7      

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: rozpočtové opatrenie č. 1/2016 zo dňa 1.4.2016 

                                    a rozpočtové opatrenie č. 3/2016 zo dňa 15. 6. 2016 

 

B. schvaľuje:             rozpočtové opatrenie č. 2/2016 zo dňa 22.4.2016 a  

                                    rozpočtové opatrenie č. 4/2016 zo dňa 17.6.2016 

 

Poslanec Ján Kormoš sa z pracovných dôvodov ospravedlnil a opustil rokovaciu miestnosť. 

Počet prítomných poslancov je tri. 
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K bodu 8. Prerokovanie predaja nehnuteľnosti 
     Starosta informoval, že na Obecný úrad bola dňa 23. 5. 2016 doručená žiadosť 

o odkúpenie časti parcely C-KN č. 162 evidovanej na LV 332 ako orná pôda, ktorá je vo 

vlastníctve Obce Bajerovce. Žiadateľ má záujem o kúpu približne 1000 m2 . V prípade 

kladného stanoviska k tejto žiadosti zo strany zástupcov obce, by sa určila výmera a hranice 

parcely po konzultácii so zástupcami obce a taktiež susedmi meraním a vyhotovením 

geometrického plánu na úkor žiadateľa. Po prerokovaní tejto žiadosti poslancami a 

s prihliadnutím na to, že rodina žiadateľa túto časť pozemku užíva ako záhradu na pestovanie 

zeleniny,  poslanci predbežne súhlasili s predajom tejto časti pozemku. 

 

Uznesenie č. 7/2016/15.8 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. súhlasí: predbežne s predajom nehnuteľnosti 

 

 

K bodu 9. Prerokovanie Územného plánu obce 

     Starosta obce informoval, že je na obecnom úrade k dispozícii návrh Územného plánu 

obce Bajerovce,  ktorý si môžu preštudovať a v prípade návrhov a pripomienok tieto zapísať 

do návrhu. Následne sa poslanci v krátkosti oboznámili s týmto návrhom. Po prerokovaní 

tohto bodu programu starosta ukončil tento bod rokovania. 

 

 Uznesenie č. 8/2016/15.9 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: prerokovanie  Územného plánu obce 

 

 

K bodu 10. Rôzne 

     V tomto bode informoval na úvod starosta obce o stave Obecnej knižnice v Bajerovciach, 

ktorá bola presťahovaná do priestorov kultúrneho domu. Obecnú knižnicu je toho času možné 

uviesť do prevádzky. Starosta navrhol poveriť vedením knižnice p. Nadeždu Palgutovú, ktorá 

má o vykonávanie tejto činnosti záujem. Poslanci k tejto téme nemali pripomienky.  

Ďalej v tomto bode starosta informoval poslancov o Municipálnom úvere Univerzál, ktorý by 

pomohol obci hlavne čo sa týka investičných nákladov a taktiež z tohto úveru je možnosť 

splatiť povolené prečerpanie, ktoré má obec nastavené na bežnom účte. Oboznámil ich 

s podmienkami tohto úveru, v prípade, že by obec potrebovala čerpať finančné prostriedky 

z úveru hlavne čo sa týka investičných nákladov. 

 

K bodu 11. Diskusia 

     Diskusia prebiehala počas prerokovania jednotlivých bodov programu. 

     

K bodu 12. Návrh na uznesenie 

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

hlasovať o predloženom návrhu na uznesenia. 

 

Hlasovanie:                     za:      3 (Kormoš Michal, Anna Prihodová, Kundracík Ján)        

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0 
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Uznesenie č. 9/2016/15.12 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: návrh na uznesenia 

 

K bodu 13. Záver 
     Na záver starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

 

 

Zapísala: Marta Lichvarčíková           

 

 

 

 

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

                                                                                                              starosta obce  

 

Overovatelia:  

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

 

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


