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Zápisnica  
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,  

konaného dňa 11. 6. 2021 
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:        Michal Sekerák, starosta obce 

                         Poslanci: Anna Prihodová, Nadežda Palgutová, Michal Kormoš, Ján Kormoš 

Neprítomní:    Poslanec: Peter Sekerák 

Ďalší prítomní:  Jozef Korínek, hlavný kontrolór obce,  Marta Lichvarčíková 

 

PROGRAM  : 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Záverečný účet obce r. 2020 

6. Rozpočtové opatrenia obce 

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020 a návrh plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2021 

8. Návrh na vyradenie majetku obce 

9. Návrh na nákup nádob na BRKO 

10. Žiadosť o vyriešenie/odkúpenie pozemku parc. č. 46 

11. Žiadosť o odkúpenie pozemku 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Návrh na uznesenie 

15. Záver  

 

K bodu 1. Otvorenie 

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Michal Sekerák. Privítal všetkých 

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

je uznášaniaschopné. Ospravedlnený poslanec Peter Sekerák sa nezúčastnil z dôvodu 

pracovného vycestovania. 

 

K bodu 2. Schválenie programu      

     Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 18. zasadnutia OZ. Ďalšie návrhy na 

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

18. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

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

                         proti :        0                                

                         zdržal sa:   0                                  

                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 1/2021/18.2 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: program 18. 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 Michal Kormoš a Ján Kormoš 

 

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

                          proti :        0                                

                          zdržal sa:   0                                  

                          neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

Uznesenie č. 2/2021/18.3 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach  

A. schvaľuje: 

-  overovateľov zápisnice: Michal Kormoš a Ján Kormoš 

 

K  bodu 4. Voľba návrhovej komisie 

     Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov Nadeždu Palgutovú, Annu 

Prihodovú, Michala Kormoša. Iný návrh na návrhovú komisiu nebol a tak dal starosta obce 

hlasovať o predloženom návrhu návrhovej komisie. 

 

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

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 3/2021/18.4   

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Návrhová komisia:  Nadežda Palgutová 

                                                         Anna Prihodová 

                                                   Michal Kormoš 

                                                                                   

K bodu 5. Záverečný účet obce r. 2020 

     Na úvod tohto bodu rokovania predniesol hlavný kontrolór obce p. Jozef Korínek 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Bajerovce k Návrhu Záverečného účtu obce Bajerovce 

za rok 2020. Poslanci zobrali správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu 

obce za rok 2020 na vedomie. Materiál návrhu Záverečného účtu obce za rok 2020 mali 

poslanci zaslaný na preštudovanie. Poslanci k Návrhu Záverečného účtu nemali pripomienky 

a žiadne návrhy a pripomienky neboli podané ani počas zverejnenia Návrhu Záverečného účtu 

obce r. 2020 na webovej stránke obce a úradnej tabuli obce. Starosta obce dal preto hlasovať 

o Záverečnom účte obce a celoročnom hospodárení bez výhrad. 

 

Hlasovanie:        za:  4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadedžda, Kormoš Michal, Kormoš Ján)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 4/2021/18.5 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 

2020. 
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B. schvaľuje: Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

 

Následne starosta dal hlasovať o návrhu použitia prebytku rozpočtového hospodárenia na 

tvorbu rezervného fondu vo výške 27,48 EUR 

 

Hlasovanie:        za:  4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadedžda, Kormoš Michal, Kormoš Ján)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 5/2021/18.5 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 

výške 27,48 EUR. 

  

Ďalej v tomto bode rokovania sa poslanci zaoberali použitím rezervného fondu. Starosta dal 

návrh na použitie rezervného fondu na splátku časti istiny dlhodobého úveru vo výške 27,48 

EUR a dal hlasovať o takomto návrhu. 

 

Hlasovanie:        za:  4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadedžda, Kormoš Michal, Kormoš Ján)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 6/2021/18.5 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: použitie rezervného fondu na splátku časti istiny dlhodobého úveru vo výške 

27,48 EUR. 

 

K bodu 6. Rozpočtové opatrenia obce 

     Rozpočtové opatrenia obce predniesla pracovníčka OcÚ p. Lichvarčíková. Rozpočtovým 

opatrením č. 1/2021 zo dňa 23.4.2021 bola úprava na strane príjmov a následne k príjmom aj 

úprava na strane výdavkov. Na strane príjmov boli zapojené do rozpočtu finančné prostriedky 

z predchádzajúcich rokov, príjem z predaja osobného mot. vozidla Škoda Fabia, dotácie na 

Register adries, Register obyvateľov, Sčítanie obyvateľov 2021, celoplošný skríning Covid-

19, prostriedky z úverového účtu. Nadväzujúc na príjmy bola vykonaná úprava rozpočtu aj na 

strane výdavkov a to čerpanie zapojených finančných prostriedkov a presun medzi položkami 

a oddielmi tak, aby rozdiel upravených príjmov a výdavkov bol 0 eur. Po prerokovaní 

rozpočtového opatrenia č. 1/2021 dal starosta hlasovať o prednesenom rozpočtovom opatrení 

č. 1/2021 zo dňa 24. 3. 2021. 

 

Hlasovanie:        za:  4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadedžda, Kormoš Michal, Kormoš Ján)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 7/2021/18.6 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: rozpočtové opatrenie č. 1/2021 zo dňa 23.4.2021 
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Následne predniesla pracovníčka OcÚ rozpočtové opatrenie obce č. 2/2021 zo dňa č. 8. 6. 

2021. Úprava rozpočtu bola vykonaná na strane príjmov a na strane výdavkov. Na strane 

príjmov sa úprava rozpočtu týkala navýšenia príjmov o dotáciu pre DHZ a na prenesený 

výkon na úseku životného prostredia. Na strane výdavkov sa úprava rozpočtu týkala čerpania 

vyššie spomenutých dotácií a tiež presunov medzi oddielmi a položkami na základe 

predpokladaných výdavkov. Rozdiel medzi úpravou príjmov a výdavkov predstavuje 0 eur. 

Po prerokovaní rozpočtového opatrenia č.2/2021 dal starosta hlasovať o prednesenom 

rozpočtovom opatrení č. 2/2021 zo dňa 8. 6. 2021. 

 

Hlasovanie:        za:  4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadedžda, Kormoš Michal, Kormoš Ján)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 8/2021/18.6 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: rozpočtové opatrenie č. 2/2021 zo dňa 8. 6. 2021 

 

K bodu 7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020 a návrh 

plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2021 

     V tomto bode rokovania dal slovo starosta obce hlavnému kontrolórovi p. Jozefovi 

Korínkovi. P. Jozef Korínek v úvode požiadal poslancov z dôvodu protipandemických 

opatrení proti ochoreniu COVID-19 v roku 2020 a z dôvodu, že patrí do rizikovej skupiny 

o vykonanie kontrolnej činnosti za rok 2020 v náhradnom termíne a to v roku 2021. Poslanci 

požiadavku presunu kontrolnej činnosti za rok 2020 akceptovali a preto dal starosta hlasovať 

o návrhu s presunom správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020 na 

druhý polrok 2021 z dôvodu pandémie COVID-19. 

 

Hlasovanie:        za:  4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadedžda, Kormoš Michal, Kormoš Ján)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 9/2021/18.7 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. súhlasí: s presunom správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020 na 

druhý polrok 2021 z dôvodu pandémie COVID-19. 

 

Ďalej sa v tomto bode programu pokračovalo prednesením návrhu plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2021. Plán kontrolnej činnosti predniesol p. Korínek, 

hlavný kontrolór obce. Po prerokovaní tejto témy programu, kde poslanci nemali návrhy na 

doplnenie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021, vzali tento plán na vedomie. Starosta 

dal hlasovať o prednesenom návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. 

polrok 2021. 

 

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

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 



 

 5 

Uznesenie č. 10/2021/18.7 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 

2021 

 

K bodu 8. Návrh na vyradenie majetku obce 

     Starosta obce uviedol, že príkazom starostu zo dňa 1.6.2021 obce bola vykonaná 

inventarizácia hmotného majetku-dopravných prostriedkov. Inventarizačná komisia v zložení 

Michal Kormoš, Anna Prihodová a Nadežda Palgutová po vykonaní inventarizácie predložili 

návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku-účtovná skupina 023. Na vyradenie boli 

navrhnuté vozidlá Volkswagen Golf r. a VAZ NIVA, ktoré boli zaradené do evidencie 

majetku obce Darovacej zmluvy č. 2014/824-HM M. Dôvodom vyradenie je morálne 

a fyzické opotrebovanie a vloženie investícií do opráv vozidiel sú ekonomicky nerentabilné. 

Po prerokovaní tohto bodu rokovania poslancami, ktorí nemali námietky k vyradeniu vyššie 

uvedených vozidiel dal starosta hlasovať o návrhu na odporúčanie inventarizačnej komisie 

vyradiť dlhodobý hmotný majetok a to vozidlá: Volkswagen Golf a VAZ NIVA. 

 

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

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 11/2021/18.8 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. súhlasí: na odporúčanie inventarizačnej komisie s vyradením dlhodobého hmotného 

majetku a to vozidlá: Volkswagen Golf a VAZ NIVA. 

 

K bodu 9. Návrh na nákup nádob BRKO 

     V súvislosti s povinnosťou obcí zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu 

biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (ďalej len „BRKO“) starosta uviedol, že obec 

uplatňuje výnimku a to, že takýto zber BRKO sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá preukáže, 

že 100% domácností kompostuje vlastný odpad vo svojich kompostoviskách. Občania 

čestným vyhlásením preukazujú splnenie tejto povinnosti. Starosta dal návrh na zakúpenie pre 

občanov nádob- vedierok na zber BRKO v domácnosti. Po prerokovaní tohto bodu dal 

starosta hlasovať o návrhu nákupu nádob na BRKO. 

 

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

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 12/2021/18.9 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: nákup nádob na BRKO 

 

K bodu č. 10 Žiadosť o vyriešenie/odkúpenie pozemku parc. č. 46 

     Starosta obce informoval poslancov, že na Obecný úrad v Bajerovciach bola doručená 

Žiadosť o vyriešenie/odkúpenie pozemku parc. č. 46 od p. Heleny Starcovej. Pozemok 

parcela č. 46, registra KN E má výmeru 160 m2 Oboznámil poslancov s listinami, ktoré boli 

prílohou žiadosti a to kópia Dohody o zriadení práva osobného užívania pozemku zo dňa 24. 
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5. 1966 medzi MNV v Bajerovciach a p. Jurajom Tomušom, toho času bytom Bajerovce č. 

44, tiež kópiu Vyjadrenia obce zo dňa 9. 9. 2009 č. 91/2009, kde obec nemala výhrady 

k vzniku vlastníckeho práva k predmetnej parcele pre žiadateľku Helenu Starcovú, ktorá je 

užívateľkou danej parcely. Pozemok registra KN E parcela č. 46 o výmere 160 m2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie je k dnešnému dňu vo vlastníctve Obce Bajerovce, 082 

73, Bajerovce 114. Nie je známe, prečo sa nepristúpilo v čase vydania Vyjadrenia obce č. 

91/2009 k prevodu vlastníckeho práva. Poslanci vzali žiadosť p. Heleny Starcovej na 

vedomie. Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. Po prerokovaní tohto bodu poslancami 

a posúdení nových skutočností-stavba vo verejnom záujme, ktoré sa predmetného pozemku 

týkajú poslanci poverili p. starostu Michala Sekeráka preveriť skutočnosti k odkúpeniu 

a vyriešeniu pozemku parc. č. 46, nakoľko sa tam nachádza stavba verejného záujmu. Po 

preverení daných skutočností sa bude Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach zaoberať 

vyriešením predmetnej žiadosti. 

 

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

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 13/2021/18.10 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: žiadosť o vyriešenie/odkúpenie pozemku parc. č. 46 

B. poveruje: starostu preveriť skutočnosti k odkúpeniu a vyriešeniu pozemku registra KN E 

parc. č. 46, nakoľko sa tam nachádza stavba verejného záujmu 

 

K bodu č. 11 Žiadosť o odkúpenie pozemku 

     Ďalšia žiadosť o odkúpenie pozemku, ktorá bola doručená na Obecný úrad v Bajerovciach 

od p. Juraja Mihálika sa týka pozemku registra KN C parc. č. 84/2 o výmere 206 m2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie. Je to pozemok, ktorý sa nachádza pod stavbou rodinný 

dom súpisné číslo 39. O odkúpenie daného pozemku mal záujem aj p. František Gidlein, 

predošlý majiteľ rodinného domu, ale k podpísaniu kúpnej zmluvy zo strany p. Gildeina 

nedošlo. V prípade p. Gildeina bol na daný pozemok schválený zámer na prevod majetku 

obce spôsobom podľa prípadu hodného osobitného zreteľa. Po prerokovaní žiadosti, ktorú 

zobrali poslanci na vedomie, bol daný návrh zámeru na prevod majetku obce predajom 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok registra KN C parc. č. 84/2, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, výmera 206 m2, k. ú . Bajerovce kupujúcemu Juraj Mihálik, 

Ružová 59, 083 01  Sabinov. Cena za pozemok ostáva tá, ktorá bola schválená pri kúpe p. 

Gildeina a to 4,50 eur/m2.  Starosta dal o návrhu hlasovať. 

 

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

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 14/2021/18.11 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: žiadosť o odkúpenie pozemku pod rodinným domom č. 39 parc. č. 84/2 

o výmere 206 m2 

B. schvaľuje: návrh zámeru predaja pozemku registra KN C parc. č. 84/2 spôsobom podľa 

prípadu hodného osobitného zreteľa o výmere 206 m2 
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K bodu 12. Rôzne 

     V bode Rôzne starosta informoval o projektoch. Bola schválená dotácia z PSK na oblasť 

kultúra. Bola podporená žiadosť na výmenu okien a dverí v kultúrnom dome. Ďalšie projekty, 

ktoré boli podporené je divadelné predstavenie DAD, ktoré by sa uskutočnilo na jeseň a tiež 

25. ročník rusínskeho festivalu, ktorý je naplánovaný na 1 augusta 2021 v spolupráci  s Obcou 

Šambron, OZ Šambriňci a OZ Valalská voda. Tieto dva projekty boli podporené z Fondu na 

podporu kultúry národnostných menšín. Realizácia týchto projektov sa bude odvíjať od 

pandemickej situácie na Slovensku v súvislosti s ochorením COVID-19. Iné projekty sa tohto 

roku realizovať neplánujú. 

Ďalšie návrhy na prerokovanie neboli navrhnuté a tak starosta ukončil tento bod rokovania.  

 

K bodu 13. Diskusia 

     Diskusia prebiehala počas rokovania jednotlivých bodov programu. 

 

K bodu 14. 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, Kormoš Michal, Kormoš Ján)  

                        proti :        0                                

                        zdržal sa:   0                                  

                        neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 15/2021/18.14  

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: návrh na uznesenia 

 

K bodu 15. Záver 

     Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Zapísala: Marta Lichvarčíková         

 

       

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

                                                                                               Michal Sekerák, starosta obce 

 

Overovatelia:  

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

 

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

 

 

 


