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Zápisnica  
z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,  

konaného dňa 24. 2. 2017.    
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:            Michal Sekerák, starosta obce 

                             Poslanci: Anna Prihodová, Michal Kormoš, Ján Kundracík,  

Neprítomní:        Poslanci: Ján Kormoš, Milan Príhoda 

Ďalší prítomní:   Marta Lichvarčíková 

 

PROGRAM  : 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 20. zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Prerokovanie odkúpenia spoluvlastníckeho podielu v KD 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Návrh na uznesenie 

9. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie 

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta Michal Sekerák. Privítal všetkých 

prítomných, skonštatoval, že traja poslanci sú prítomní a OZ je uznášaniaschopné. Poslanci, 

ktorí neboli prítomní na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli ospravedlnení zo zdravotných 

dôvodov a z pracovného vycestovania. Hlavný kontrolór sa ospravedlnil z rodinných 

dôvodov. 

 

K bodu 2. Schválenie programu 20. zasadnutia      

     Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 20. zasadnutia OZ. Ďalšie iné návrhy 

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

o prednesenom programe 20. zasadnutia OZ. 

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

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 1/2017/20.2 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: program 20. zasadnutia OZ 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

zápisnice poslanci Michal Kormoš a Ján Kundracík. 

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

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0 
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Uznesenie č. 2/2017/20.3 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach  

A. určuje:  

-  zapisovateľka: Marta Lichvarčíková 

B. schvaľuje: 

-  overovatelia zápisnice: Michal Kormoš a Ján Kundracík 

 

K  bodu 4. Voľba návrhovej komisie 

     Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov Annu Prihodovú, Michala Kormoša 

a Jána Kundracíka. Iný návrh na návrhovú komisiu nebol a tak dal starosta hlasovať 

o predloženom návrhu návrhovej komisie. 

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

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 3/2017/20.4    

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Návrhovú komisiu: Anna Prihodová 

                                                         Michal Kormoš    

                                                         Ján Kundracík                                                       

                                                         

K bodu  5. Prerokovanie odkúpenia spoluvlastníckeho podielu v KD 

     Starosta obce Michal Sekerák informoval poslancov, že sa zúčastnil neoficiálnych 

rokovaní so spoluvlastníkom budovy kultúrneho domu, konateľmi BajerAgro spol. s r. o. 

Bajerovce 135 a to ohľadne odkúpenia spoluvlastníckeho podielu v kultúrnom dome. 

Výsledok týchto rokovaní je, že spoluvlastník súhlasí s odpredajom svojho podielu a to vo 

výške 19 800,00 Eur. Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. Väčšina prítomných poslancov 

vyslovila nesúhlas s navrhnutou cenou. Poslanec Michal Kormoš tiež navrhol ponúknuť 

spoluvlastníkovi  predaj podielu obce. Z dôvodu neúčasti všetkých poslancov na zasadnutí OZ 

sa po dohode rokovanie tohto bodu prerušilo a pokračovanie bolo určené na 3.3.2017 (t. j. 

piatok) o 18:30 hod. na Obecnom úrade v Bajerovciach. 

 

K bodu 6. Rôzne 

     V bode rôzne starosta poukázal na havarijný stav – zatápanie pri zvýšenej hladine vody 

na ceste III. triedy medzi pravoslávnym chrámom a cintorínom v čase lokálnych povodní 

a taktiež pri roztápaní sa snehu v jarných mesiacoch. Starosta uviedol, že priekopa, ktorá 

vedie popri ceste nie je odkrytá. V čase zimných mrazov kanál zamrzne a pri prudkom 

oteplení voda steká a zadržiava sa na ceste. Kanály, ktoré sú pri ceste osadené vodu 

neodvádzajú dostatočne. Preto navrhol osloviť kompetentných na riešenie tohto problému, 

nakoľko je poškodzovaný majetok občanov. Poslanci po prerokovaní poverili starostu riešiť 

tento havarijný stav – zatápanie parciel č. 275/1, 275/2 a 279.  

 

Uznesenie č. 4/2017/20.6    

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. poveruje: starostu obce pri riešení havarijného stavu pri zvýšenej hladine vody medzi 

cintorínom a pravoslávnym chrámom – zatápanie parcely č. 275/1, 275/2 a 279. 
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Po ukončení tejto témy bodu Rôzne bolo 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončené 

s pokračovaním 3.3.2017 o 18:30 hod. na Obecnom úrade v Bajerovciach 

                                

 

 

Zápisnica 
z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,  

konaného dňa 3. 3. 2017.    
 

Pokračovanie 

 

Prítomní:            Michal Sekerák, starosta obce 

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

Neprítomní:        Michal Kormoš 

Ďalší prítomní:   Jozef Korínek, Marta Lichvarčíková 

 

Pokračovanie 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril starosta Michal Sekerák, 

skonštatoval, že štyria poslanci sú prítomní  a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

 

K bodu  5. Prerokovanie odkúpenia spoluvlastníckeho podielu v KD 

Starosta obce, tak ako bolo dohodnuté, pokračoval v rokovaní bodu 5. Prerokovanie 

odkúpenia spoluvlastníckeho podielu v KD. Informoval hlavného kontrolóra a poslancov, 

ktorí neboli prítomní na 20. zasadnutí OZ dňa 24. 2. 2017 o neoficiálnych rokovaniach so 

spoluvlastníkom budovy kultúrneho domu, o navrhnutej cene a ďalších podmienkach. 

Následne otvoril k tomuto bodu diskusiu. Poslanci kúpu spoluvlastníckeho podielu 

neodmietli, avšak nie za navrhnutú cenu, ktorá je pre obec značne vysoká. Vzhľadom k tomu, 

že obec vlastní ďalšie budovy, ktoré sú v dosť poškodenom stave a je nutná ich oprava, tak 

ako riešenie navrhli  aj iné alternatívy na vysporiadanie spoluvlastníckeho podielu a to: predaj 

obecného podielu  v kultúrnom dome spoluvlastníkovi prípadne navrhnúť inú alternatívu 

(predaj alebo výmenu nehnuteľnosti). Po prerokovaní prednesených návrhov ukončil starosta 

obce tento bod rokovania. 

 

Uznesenie č. 5/2017/20.5      

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: informáciu starostu obce z jednania o kúpe spoluvlastníckeho podielu  

                                    v kultúrnom dome so spoluvlastníkom Bajer Agro spol. s r. o.  

                                    Bajerovce 135  

B. súhlasí:       s odkúpením spoluvlastníckeho podielu v kultúrnom dome         

C. odporúča:  starostovi obce jednať o prehodnotení a znížení navrhovanej ceny, prípadne  

                         navrhnúť inú alternatívu (predaj alebo výmenu nehnuteľnosti). 

 

K bodu 6. Rôzne 

Hlavný kontrolór obce Bajerovce, ktorý sa nezúčastnil 20. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, konaného dňa 24. 2. 2017 z vážnych rodinných dôvodov sa prihlásil o slovo 

v tomto bode rokovania.  

V bode Rôzne predniesol hlavný kontrolór Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce Bajerovce za rok 2016 a Správu z následnej finančnej kontroly dodržiavanie zákona č. 
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431/2002 Z. z. o účtovníctve-inventarizácia majetku. Poslanci k predneseným správam nemali 

pripomienky. 

 

 

Uznesenie č. 6/2017/20.6    

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie:  
- Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bajerovce za rok 2016 

- Správu z následnej finančnej kontroly dodržiavanie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve –   

   inventarizácia majetku 

B. ukladá: starostovi obce, aby prostredníctvom ním menovanej ústrednej inventarizačnej  

                    komisie zabezpečil vypracovanie a doplnenie realizovanej inventarizácie r. 2015  

                    o Správu o priebehu a výsledkoch inventarizácie majetku obce Bajerovce a návrh 

                    na vysporiadanie prebytočného a neupotrebiteľného majetku za r. 2015 

      

K bodu 7. Diskusia 

      Diskusia prebiehala počas prerokovania jednotlivých bodov programu. 

     

K bodu 8. 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, Kundracík Ján, Príhoda Milan, Ján Kormoš)        

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

 

Uznesenie č. 7/2017/20.8 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: návrh na uznesenia 

 

K bodu 9. Záver 
     Na záver starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísala: Marta Lichvarčíková                

 

 

 

 

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

                                                                                                    Michal Sekerák, starosta obce  

 

Overovatelia:  

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

 

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


