
 

 1 

Zápisnica  
zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,  

konaného dňa 16. 4. 2021 
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:     

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

                         Kormoš, Ján Kormoš 

Neprítomní:     Michal Sekerák, starosta obce, Jozef Korínek, hlavný kontrolór 

Ďalší prítomní:  Marta Lichvarčíková 

 

PROGRAM  : 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Vysporiadanie pozemkov – „Bajerovce-obecný vodovod“ 

6. Rôzne 

7. Návrh na uznesenie 

8. Záver  

 

K bodu 1. Otvorenie 

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila zástupkyňa starostu Anna Prihodová, ktorá 

17. zasadnutie OZ zvolala. Privítala všetkých prítomných, skonštatovala, že piati poslanci sú 

prítomní a zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášaniaschopné. Ospravedlnení boli p. 

Michal Sekerák, starosta obce z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti a p. Jozef Korínek, 

hlavný kontrolór obce. 

 

K bodu 2. Schválenie programu      

     Zástupkyňa starostu obce Anna Prihodová predniesla program 17. zasadnutia OZ. Ďalšie 

návrhy na doplnenie alebo zmenu programu neboli prednesené.  Zástupkyňa starostu obce 

dala hlasovať o programe 17. 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. 1/2021/17.2 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: program 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 

K bodu č. 3 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

zápisnice poslanci Nadežda Palgutová a Michal Kormoš. 
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Hlasovanie:      za:    5 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš Michal,  

                                       Kormoš Ján)    

                          proti :        0                                

                          zdržal sa:   0                                  

                          neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

Uznesenie č. 2/2021/17.3 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach  

A. berie  na vedomie:  

-  určenie p. Lichvarčíkovej za zapisovateľa zápisnice 

B. schvaľuje: 

-  overovateľov zápisnice: Palgutová Nadežda a Kormoš Michal 

 

K  bodu 4. Voľba návrhovej komisie 

     Do návrhovej komisie zástupkyňa starostu obce navrhla poslancov Annu Prihodovú, Jána 

Kormoša a Petra Sekeráka. Iný návrh na návrhovú komisiu nebol a tak dala zástupkyňa 

starostu 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. 3/2021/17.4   

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Návrhová komisia:  Anna Prihodová 

                                                   Ján Kormoš 

                                                   Peter Sekerák 

                                                                                   

K bodu 5. Vysporiadanie pozemkov – „Bajerovce-obecný vodovod“ 

     Na úvod tohto bodu zástupkyňa starostu p. Anna Prihodová uviedla, že 17. zasadnutie 

obecného zastupiteľstva bolo zvolané hlavne kvôli prejednaniu tohto bodu, nakoľko p. 

starosta obce je dlhodobo práceneschopný a je treba pokračovať v začatej veci v súvislosti 

s návrhom na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Bajerovce – obecný vodovod“. 

Jedným z dokladov na doloženie k stavebnému povoleniu je aj vysporiadanie pozemkov a to 

konkrétne pozemku registra KN C parcela č. 511/7, orná pôda, o výmere 609 m2, vedenej na 

LV č. 1397, k. ú. Bajerovce, na ktorej podľa projektu má byť výstavba vodojemu k obecnému 

vodovodu. Na tejto parcele majú svoj podiel aj známi vlastníci, s ktorými by sa pozemok 

vysporiadal na základe kúpnej zmluvy. Obec požiadala o stanovenie trhovej ceny 

nehnuteľnosti a tá na základe odhadu a aktuálnej situácie na realitnom trhu v našom regióne 

činí 0,35 €/m2. Zástupkyňa otvorila k tomuto bodu diskusiu. Po prerokovaní tohto bodu, kde 

poslanci nemali pripomienky k výške určenej kúpnej ceny dala zástupkyňa starostu Anna 

Prihodová hlasovať o návrhu: v súlade s §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. kúpnu cenu pozemku KN C parcela č. 511/7 o výmere 609 m2, druh 

pozemku orná pôda, k. ú. Bajerovce určenú na výstavbu vodojemu pre stavbu „Bajerovce-

obecný vodovod“ vo výške 0,35 €/m2 

 

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

                                      Kormoš Ján)  
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                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 4/2021/17.5 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje:  

v súlade s §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. kúpnu cenu 

pozemku KN C parcela č. 511/7 o výmere 609 m2, druh pozemku orná pôda, k. ú. Bajerovce 

určenú na výstavbu vodojemu pre stavbu „Bajerovce-obecný vodovod“ vo výške 0,35 €/m2 

 

 

K bodu 6. Rôzne 

     V bode Rôzne neboli návrhy na prerokovanie a tak zástupkyňa starostu obce ukončila 

tento bod rokovania. 

 

K bodu 7. 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                                  

                        neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 5/2021/17.7  

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: návrh na uznesenia 

 

K bodu 8. Záver 

     Na záver zástupkyňa starostu poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie 

obecného zastupiteľstva. 

 

Zapísala: Marta Lichvarčíková         

 

       

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

                                                                                 Anna Prihodová, zástupkyňa starostu obce 

 

Overovatelia:  

Nadežda Palgutová                                                                    ................................................ 

 

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

 

 

 


