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Zápisnica  
z 21. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,  

konaného dňa 28. 3. 2017.    
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:            Michal Sekerák, starosta obce 

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

Neprítomní:        Ján Kundracík 

Ďalší prítomní:   Jozef Korínek, Marta Lichvarčíková 

 

PROGRAM  : 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 21. zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Prerokovanie spolufinancovania k projektu Stavebná úprava Obecného úrad Bajerovce 

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 štyria poslanci sú prítomní a OZ je uznášaniaschopné. Poslanec 

Ján Kundracík sa ospravedlnil z dôvodu pracovného vycestovania.  

 

K bodu 2. Schválenie programu 21. zasadnutia      

     Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 21. zasadnutia OZ. Ďalšie iné návrhy 

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

o prednesenom programe 21. zasadnutia OZ. 

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

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

   

Uznesenie č. 1/2017/21.2 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: program 21. zasadnutia OZ 

 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

zápisnice poslanci Ján Kormoš a Michal Kormoš. 

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

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 
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Uznesenie č. 2/2017/21.3 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach  

A. určuje:  

-  zapisovateľka: Marta Lichvarčíková 

B. schvaľuje: 

-  overovatelia zápisnice: Ján Kormoš a Michal Kormoš 

 

K  bodu 4. Voľba návrhovej komisie 

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

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

o predloženom návrhu návrhovej komisie. 

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

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                             neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 3/2017/21.4    

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Návrhovú komisiu: Anna Prihodová 

                                                         Milan Príhoda    

                                                         Ján Kormoš                                                       

                                                         

 

K bodu  5. Prerokovanie spolufinancovania k projektu Stavebná úprava Obecného 

úradu Bajerovce 

     Starosta obce Michal Sekerák informoval poslancov o projekte Stavebná úprava Obecného 

úradu Bajerovce, ktorý bol vypracovaný v roku 2015. Žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 na tento projekt bola kvôli 

pozastaveniu tejto výzvy vrátená späť. Obec má záujem sa uchádzať o nenávratný finančný 

príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4, špecifický 

cieľ 4.3.1, so zameraním na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Vzhľadom 

k tomu, že sa zmenili podmienky, čo sa týka energetickej efektívnosti, bolo potrebné 

dopracovanie projektovej dokumentácie, energetického auditu a ďalších náležitostí. 

Informoval tiež poslancov, že výška spolufinancovania projektu zo strany obce vo výške 5% 

je 10 219,78 € z celkových oprávnených výdavkov 204 395,58 €. Stručne popísal projektovú 

dokumentáciu na stavebnú úpravu obecného úradu. Následne otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

Po prerokovaní tohto bodu programu a skonštatovaní, že obec nemá finančné prostriedky na 

tak rozsiahlu stavebnú úpravu obecného úradu, ktorá je vzhľadom k stave budovy potrebná, je 

treba využiť možnosť podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok, pokiaľ spĺňame všetky 

požiadavky. Po prerokovaní dal starosta hlasovať o navrhnutých uzneseniach. 

 

 

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

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                             neprítomní pri hlasovaní:  0  
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Uznesenie č. 4/2017/21.5    

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje:  

a) predloženie ŽoNFP s názvom projektu: „STAVEBNÁ ÚPRAVA OBECNÉHO 

ÚRADU BAJEROVCE“ z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná 

os 4, špecifický cieľ 4.3.1, 

 

b) kód výzvy, t. j. OPKZP-PO4-SC431-2017-19,  

 

      c) výšku spolufinancovania projektu zo strany obce vo výške  5% t. j. 10 219,78 € z  

         celkových oprávnených výdavkov t. j. 204 395,58, ako aj výšku neoprávnených  

         výdavkov o ktoré bude znížená výška celkových oprávnených výdavkov v dôsledku  

         plánovanej úspory energie na vykurovanie a/alebo vytvorenia čistého príjmu projektu na  

         základe výpočtu finančnej medzery prostredníctvom finančnej analýzy projektu. 

 

 

K bodu 6. Rôzne 

     V bode rôzne starosta informoval poslancov o odoslaní Oznámenia f. BajerAgro, spol. s r. 

o. Bajerovce ako spoluvlastníkovi budovy kultúrneho domu ohľadne kúpy spoluvlastníckeho 

podielu v kultúrnom dome, ktorá bola prerokovaná na 20. zasadnutí OZ v Bajerovciach. 

Odpoveď od spoluvlastníka zatiaľ neprišla žiadna a nebolo navrhnuté ani stretnutie na 

prerokovanie tejto témy. 

     V tomto bode sa prihlásil o slovo poslanec Michal Kormoš, ktorý poukázal na vyschnutý 

strom oproti domu č. 104. Tento strom svojím stavom  ohrozuje nielen občanov, ktorí tadiaľto 

prechádzajú, ale aj majetok občanov a preto navrhol tento strom odstrániť. 

Ďalej poukázal na elektrický stĺp pri moste na tzv. Zadnej ulici, ktorý je treba skontrolovať, 

hlavne jeho upevnenie a stabilitu. V prípade, že nie je dostatočne upevnený, upozorniť 

kompetentné orgány na odstránenie nedostatkov.  

Taktiež navrhol upozorniť občanov, ktorým konáre stromov výrazne zasahujú do priestorov 

vozovky, aby si ich orezali. Konáre poškodzujú hlavne prechádzajúce vozidlá vedľa seba 

a väčšie vozidlá. 

V bode rôzne neboli ďalej žiadne iné návrhy na prerokovanie a tak starosta ukončil tento bod 

rokovania. 

 

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

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                             neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 5/2017/21.6 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. poveruje 

starostu obce odstrániť strom oproti domu č. 104 a zároveň elektrický stĺp pri moste na 

„Zadnej ulici“ 

    

K bodu 7. Diskusia 

      Diskusia prebiehala počas prerokovania jednotlivých bodov programu. 
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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, Kormoš Michal, Kormoš Ján, Príhoda Milan)        

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

 

Uznesenie č. 6/2017/21.8 

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 Kromoš                                                                               ................................................ 


