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Zápisnica  
zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,  

konaného dňa 10. 12. 2020 
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:        Michal Sekerák, starosta obce 

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

                         Kormoš, Ján Kormoš 

Ďalší prítomní:  Jozef Korínek, 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. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021 

7. Návrh rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 

8. Ocenenie majetku –osobné vozidlo Peugeot reálnou hodnotou 

9. Rozpočtové opatrenie obce 

10. Zámer predať majetok obce formou obchodnej verejnej súťaže - vyhodnotenie 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Návrh na uznesenie 

14. Záver  

 

K bodu 1. Otvorenie 

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta Michal Sekerák. Privítal všetkých 

prítomných, skonštatoval, že piati poslanci sú prítomní a zasadnutie obecného zastupiteľstva 

je uznášaniaschopné.  

 

K bodu 2. Schválenie programu      

     Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 16. zasadnutia OZ. Ďalšie návrhy na 

doplnenie alebo zmenu programu neboli prednesené.  Starosta obce dal hlasovať o programe 

16. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie:     za:     5 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš Michal,  

                                       Kormoš Ján)    

                         proti :        0                                

                         zdržal sa:   0                                  

                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 1/2020/16.2 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: program 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
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K bodu č. 3 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

zápisnice poslanci Ján Kormoš a Peter Sekerák. 

 

Hlasovanie:      za:    5 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš Michal,  

                                       Kormoš Ján)    

                          proti :        0                                

                          zdržal sa:   0                                  

                          neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

Uznesenie č. 2/2020/16.3 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach  

A. určuje:  

-  zapisovateľka: Marta Lichvarčíková 

B. schvaľuje: 

-  overovatelia zápisnice: Ján Kormoš a Peter Sekerák 

 

K  bodu 4. Voľba návrhovej komisie 

     Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov Annu Prihodovú, Nadeždu 

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

hlasovať o predloženom návrhu návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie:        za:  5 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš Michal,  

                                      Kormoš Ján)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 3/2020/16.4   

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Návrhová komisia:  Anna Prihodová 

                                                   Nadežda Palgutová 

                                                   Michal Kormoš 

 

                                                                                   

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

Bajerovce 

     Na úvod tohto bodu starosta uviedol, že tento bod rokovania sa presunul z 15. zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. Materiál návrh VZN č. 1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska 

a Domu smútku v obci Bajerovce mali poslanci zaslaný domov na preštudovanie. Starosta 

uviedol, že v čase zverejnenia návrhu VZN č. 1/2020 na pripomienkovanie boli zaslané na 

emailovú adresu obce pripomienky a návrhy na zmenu v prílohe č. 1 Aktuálny cenník služieb, 

nájomného za nájom hrobového miesta a poplatky, ktorá je súčasťou Návrhu VZN č. 1/2020. 

Poslanci k návrhu VZN č. 1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a Domu smútku 

v obci Bajerovce nemali pripomienky a ani návrhy. Starosta tiež uviedol, že je potrebné určiť 

urnové miesto. Do úvahy by pripadali dve možnosti a to nad Dom smútku alebo vedľa 

unimobunky okolo oplotenia. Urnové miesto bolo určené nad Dom smútku. Poslanci 

pristúpili k prerokovaniu zaslaných pripomienok k prílohe č. 1, ktoré sa týkali zjednodušenia 

jednotlivých položiek a tiež zvýšenia cien nájomného za hrobové miesta, zvýšenia poplatku 

za vstup na cintorín pre osoby vykonávajúce kamenárske práce okrem prevádzkovateľa 
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pohrebiska. Po prerokovaní vyššie uvedených cien a spriemerovaní podaných návrhov 

poslancami, dal starosta hlasovať o návrhu VZN č. 1/2020 o prevádzkovom poriadku 

pohrebiska a Domu smútku v obci Bajerovce. 

 

Hlasovanie:        za:  5 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš Michal,  

                                      Kormoš Ján)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 4/2020/16.5 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: VZN č. 1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a Domu smútku v obci 

Bajerovce 

 

K bodu č. 6 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021 

     Starosta obce Michal Sekerák požiadal hlavného kontrolóra obce p. Jozefa Korínka 

o prednesenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021. 

Poslanci zobrali Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na vedomie, 

návrhy a pripomienky nemali žiadne. Starosta dal preto hlasovať o prednesenom návrhu plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021. 

 

Hlasovanie:   za:       5 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš Michal, 

                                       Kormoš Ján)  

                       proti :        0                                

                       zdržal sa:   0                                   

                       neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

 

Uznesenie č. 5/2020/16.6 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

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

2021 

 

K bodu č. 7 Návrh rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 

     V tomto bode starosta uviedol, že materiál k tomuto bodu rokovania mali poslanci zaslaný 

domov na preštudovanie. Návrhy a pripomienky počas zverejnenia návrhu rozpočtu neboli na 

Obecný úrad v Bajerovciach podané žiadne. Starosta požiadal hlavného kontrolóra obce 

o stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023. Poslanci 

zobrali stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021 na vedomie. Po 

prerokovaní návrhu rozpočtu na rok 2021, kde poslanci nemali pripomienky dal starosta 

hlasovať o návrhu rozpočtu na rok 2021. Predpoklad rozpočtu na rok 2022 a 2023 zobrali 

poslanci na vedomie: 

 

Hlasovanie:   za:       5 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš Michal, 

                                       Kormoš Ján)  

                       proti :        0                                

                       zdržal sa:   0                                   

                       neprítomní pri hlasovaní:  0  
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Uznesenie č. 6/2020/16.7 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: Návrh rozpočtu na roky 2022 a 2023 

B. schvaľuje: Návrh rozpočtu na rok 2021 

 

K bodu č. 8 Ocenenie majetku-osobné vozidlo Peugeot reálnou hodnotou 

     Bod rokovania č. 8 Ocenenie majetku-osobné vozidlo Peugeot reálnou hodnotou bol tiež 

presunutý z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva. Ako starosta uviedol osobné motorové 

vozidlo Peugeot 207 získala obec bezodplatne z Najvyššieho kontrolného úradu SR 

Bratislava.  Na základe zisťovania cien na trhu s ojazdenými vozidlami, podľa parametrov aké 

má dané vozidlo je cena tohto vozidla cca 3000,- eur. Po prerokovaní tohto bodu programu 

poslancami a návrhov ocenenia predmetného vozidla sa urobil priemer navrhnutých cien, kde 

cena majetku bola stanovená vo výške 2 700,- eur. Poslanci k navrhnutej cene nemali 

pripomienky a tak dal starosta hlasovať o návrhu ocenenie majetku-osobné motorové vozidlo 

Peugeot reálnou hodnotou vo výške 2 700,- eur. 

 

Hlasovanie:   za:       5 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš Michal, 

                                       Kormoš Ján)  

                       proti :        0                                

                       zdržal sa:   0                                   

                       neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

 

Uznesenie č. 7/2020/16.8 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: ocenenie majetku-osobné motorové vozidlo Peugeot reálnou hodnotou vo 

výške 2 700,- eur. 

 

 

K bodu č. 9 Rozpočtové opatrenie obce 

     V bode 9 vyzval starosta obce ekonomickú pracovníčku p. Lichvarčíkovú, aby predniesla 

rozpočtové opatrenia obce. P. Lichvarčíková predniesla rozpočtové opatrenie č. 7/2020. 

Uviedla, že rozpočtové opatrenie č. 7/2020 zo dňa 29. 10. 2020 sa týka úpravy príjmov 

a taktiež zníženie schválených výdavkov, ktoré sa tohto roku nebudú čerpať. K prednesenému 

rozpočtovému opatreniu č. 7/2020 poslanci nemali pripomienky. Ďalšie rozpočtové opatrenie 

č. 8/2020 zo dňa 7. 12. 2020,  ktoré predniesla p. Lichvarčíková sa týkalo úprav na strane 

príjmov a výdavkov z vlastných zdrojov, štátneho rozpočtu, príjmu dotácie a splatenie úveru 

na projektu Dom smútku Bajerovce a presunov v rámci oddielov. Po prerokovaní tohto bodu 

dal starosta hlasovať o rozpočtovom opatrení č. 7/2020zo dňa 29. 10. 2020 a rozpočtovom 

opatrení č. 8/2020 zo dňa 7. 12. 2020. 

 

Hlasovanie:   za:       5 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš Michal,  

                                       Kormoš Ján)  

                       proti :        0                                

                       zdržal sa:   0                                   

                       neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 8/2020/16.9 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 
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A. schvaľuje: rozpočtové opatrenie č. 7/2020 zo dňa 29. 10. 2020 a rozpočtové opatrenie č. 

8/2020 zo dňa 7. 12. 2020 

 

K bodu 10. Zámer predať majetok obce formou obchodnej verejnej súťaže-

vyhodnotenie 

     Starosta obce v úvode tohto bodu predniesol zápisnicu z konania obchodnej verejnej 

súťaže, kde predmetom súťaže bolo osobné motorové vozidlo Škoda Fabia, ŠPZ SB 402BJ, 

rok výroby 2006. Informoval, že do súťaže sa neprihlásil žiaden uchádzač a tým súťaž bola 

vyhlásená za neplatnú. Poslanci zobrali vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na vedomie. 

Následne požiadal poslancov o vyjadrenie k obchodnej verejnej súťaži a tiež k ďalšiemu 

postupu pri predaji auta Škoda Fabia. Poslanci dali návrh predať majetok obce a zníženie 

kúpnej ceny najmenej vo výške 1 000,- eur. Po prerokovaní tohto bodu dal starosta hlasovať 

o návrhu zámeru predať osobné motorové vozidlo Škoda Fabia za cenu 1 000,- eur 

obchodnou verejnou súťažou. 

 

Hlasovanie:   za:       5 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš Michal,  

                                       Kormoš Ján)  

                       proti :        0                                

                       zdržal sa:   0                                   

                       neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 9/2020/16.10 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže 

B. schvaľuje: Návrh zámeru predať osobné motorové vozidlo Škoda Fabia formou obchodnej 

verejnej súťaže od ceny vo výške 1 000,- € 

 

K bodu 11. Rôzne 

     V bode Rôzne starosta informoval, že v roku 2021 bude musieť obec vydať nové VZN  

k zvýšeniu miestneho poplatku za vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu 

s účinnosťou od 1.1.2022 z dôvodu dodania nových nádob na sklo do každej domácnosti 

a tiež zvyšovania poplatku za uloženie odpadu. Taktiež informoval, že obec bude žiadať 

o NFP z Envirofondu na traktor a príslušenstvo k traktoru v rámci BRO. Ďalej starosta 

uviedol, že sa obec bude uchádzať o finančnú podporu z Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín na organizovanie festivalu v roku 2021. 

 

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

 

K bodu 12. Diskusia 

     Diskusia prebiehala počas prerokovania jednotlivých programov zasadnutia. 

 

K bodu 13. 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:     5 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš Michal,  

                                      Kormoš Ján)  

                        proti :        0                                

                        zdržal sa:   0                                  
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                        neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 10/2020/16.13  

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: návrh na uznesenia 

 

K bodu 14. Záver 

     Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Zapísala: Marta Lichvarčíková               

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

                                                                                                    Michal Sekerák, starosta obce 

Overovatelia:  

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

 

Peter Sekerák                                                                              ................................................ 

 

 

 


