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Zápisnica  
zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,  

konaného dňa 10. 8. 2016.    
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:            Michal Sekerák, starosta obce 

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

Neprítomní:        Poslanci: Ján Kormoš 

Ďalší prítomní:   Jozef Korínek, Marta Lichvarčíková 

 

 

PROGRAM  : 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 17. zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Prerokovanie Územného plánu obce 

6. Prerokovanie organizácie festivalu 

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 štyria poslanci sú prítomní a OZ je uznášaniaschopné. Poslanec 

Ján Kormoš sa ospravedlnil z dôvodu pracovného vycestovania do zahraničia. 

 

K bodu 2. Schválenie programu 17. zasadnutia      

     Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 17. zasadnutia OZ. Ďalšie iné návrhy 

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

o prednesenom programe 17. zasadnutia OZ. 

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

                                                    Milan)        

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 1/2016/17.2 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: program 17. zasadnutia OZ 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

zápisnice poslanci Milan Príhoda a Ján Kundracík. 

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

                                                    Milan)        

                                         proti :        0                                
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                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0    

 

Uznesenie č. 2/2016/17.3 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach  

A. určuje:  

-  zapisovateľka: Marta Lichvarčíková 

B. schvaľuje: 

-  overovatelia zápisnice: Milan Príhoda a Ján Kundracík 

 

K  bodu 4. Voľba návrhovej komisie 

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

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

o predloženom návrhu návrhovej komisie. 

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

                                                     Milan)     

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 3/2016/17.4    

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Návrhovú komisiu: Anna Prihodová 

                                                   Milan Príhoda 

                                                         Michal Kormoš 

                                                          

                                                         

K bodu  5. Prerokovanie Územného plánu obce 

     Starosta obce informoval, že od 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva neboli k návrhu 

Územného plánu obce (ďalej len „ÚPO“) Bajerovce navrhnuté žiadne zmeny. Vyzval preto 

poslancov, ktorí majú návrhy, aby ich predniesli. Poslanec Milan Príhoda navrhol, aby sa 

najprv s návrhom (ÚPO) oboznámili občania obce. Poslanci sa dohodli, že v priebehu 

mesiacov september a október oboznámia občanov s pracovnou verziou ÚPO. Keďže ďalšie 

pripomienky zo strany poslancov neboli, starosta tento bod rokovania ukončil. 

 

Uznesenie č. 4/2016/17.5    

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie:  

Zoznámenie občanov obce s pracovnou verziou Územného plánu obce – mesiace september - 

október 

 

K bodu 6. Prerokovanie organizácie festivalu 

     21. ročník festivalu folklóru Rusínov v obci Bajerovce sa bude konať 21. augusta 2016 

v prírodnom amfiteátri. Starosta pridelil poslancom úlohy, ktoré budú mať na starosti ohľadne 

organizácie festivalu a to zabezpečenie stravy pre účinkujúcich, vyberania vstupného, 

usádzania hostí, dopravy, súborov a posledných prác pri príprave festivalu. 

 

Uznesenie č. 5/2016/17.6      

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: organizáciu festivalu 
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K bodu 7. Rôzne 

     V bode rôzne vystúpil starosta obce s témou na prerokovanie a to „oprava kúrenia 

v kultúrnom dome“, na ktoré boli obci poskytnuté finančné prostriedky z Ministerstva financií 

SR a z VZN PSK č. 15/2008. Po prerokovaní tohto bodu poslanci zobrali na vedomie návrh 

realizácie kúrenia v kultúrnom dome a to na tuhé palivo v kombinácii s elektrickým 

vykurovaním. 

      

Uznesenie č. 6/2016/17.7 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: návrh realizácie kúrenia v kultúrnom dome – tuhé palivo, elektrina 

v obecných priestoroch 

 

 

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: 4 (Anna Prihodová, Kormoš Michal, Kundracík Ján, Príhoda  

                                                    Milan)        

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

Uznesenie č. 7/2016/17.9 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: návrh na uznesenia 

 

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

 

 

 

Zapísala: Marta Lichvarčíková           

 

 

 

 

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

                                                                                                  Michal Sekerák, starosta obce  

 

Overovatelia:  

Milan Príhoda                                                                           ................................................ 

 

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


