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Zápisnica  
z 25. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,  

konaného dňa 15. 12. 2017.    
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:            Michal Sekerák, starosta obce 

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

Neprítomní:        Anna Prihodová 

Ďalší prítomní:   Jozef Korínek, Marta Lichvarčíková 

 

PROGRAM  : 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 25. zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Návrh rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 

6. Rozpočtové opatrenia obce 

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. Pani Anna 

Prihodová sa z účasti ospravedlnila z dôvodu vycestovania. 

 

K bodu 2. Schválenie programu 25. zasadnutia      

     Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 25. zasadnutia OZ. Ďalšie iné návrhy 

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

o prednesenom programe 25. zasadnutia OZ. 

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

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

   

Uznesenie č. 1/2017/25.2 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: program 25. zasadnutia OZ 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

zápisnice poslanci Ján Kundracík a Michal Kormoš. 

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

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 



 

 2 

 

 

Uznesenie č. 2/2017/25.3 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach  

A. určuje:  

-  zapisovateľka: Marta Lichvarčíková 

B. schvaľuje: 

-  overovatelia zápisnice: Ján Kundracík a Michal Kormoš  

 

 

K  bodu 4. Voľba návrhovej komisie 

     Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov Milana Príhodu, Jána Kormoša 

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

o predloženom návrhu návrhovej komisie. 

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

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 3/2017/25.4    

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Návrhovú komisiu: Milan Prihoda 

                                                         Ján Kormoš 

                                                         Michal Kormoš   

                                                                                         

 

K bodu  5. Návrh rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 

     V úvode tohto bodu rokovania sa prihlásil o slovo hlavný kontrolór obce a predniesol 

stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Bajerovce na rok 2018 a rok 

2019-2020. Poslanci vzali stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018 na 

vedomie.  

Po prednesení stanoviska starosta obce Michal Sekerák informoval, že počas zverejnenia 

návrhu rozpočtu na rok 2018 neboli na obecnom úrade prijaté žiadne pripomienky a ani 

návrhy k zmene alebo doplneniu návrhu rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok. Následne 

starosta obce vyzval ekonomickú pracovníčku p. Lichvarčíkovú, aby predniesla návrh 

rozpočtu na rok 2018, ktorý je predmetom schvaľovania a informovala poslancov o návrhu 

rozpočtu na roky 2019 a 2020. Návrh rozpočtu na roky 2019 a 2020 zobrali poslanci na 

vedomie a pristúpili k prerokovaniu návrhu rozpočtu na rok 2018. Po jeho prerokovaní dal 

starosta hlasovať o návrhu rozpočtu na rok 2018 

 

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

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                             neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

 

 

Uznesenie č. 4/2017/25 .5    

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie:  
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1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Bajerovce na rok 2018 

a rok 2019-2020 

2. Návrh rozpočtu na roky 2019 a 2020 

 

B. schvaľuje: rozpočet obce Bajerovce na rok 2018 

 

K bodu 6. Rozpočtové opatrenia obce 

     V bode 6 vyzval starosta obce Michal Sekerák ekonomickú pracovníčku p. Lichvarčíkovú 

k predneseniu rozpočtových pravidiel. 

P. Lichvarčíková predniesla štyri rozpočtové opatrenia. Rozpočtové opatrenie č. 6/2017 sa 

týkalo úpravy rozpočtu na príjmoch zo štátneho rozpočtu a následne úpravy vo výdavkoch  zo 

štátneho rozpočtu. Poslanci zobrali rozpočtové opatrenie č. 6/2017 na vedomie. 

Rozpočtové opatrenia č. 7/2017, č. 8/2017 a č. 9/2017, ktoré pracovníčka predniesla sa týkali 

úpravy rozpočtu a to na strane príjmov z vlastných zdrojov, štátnych zdrojov a zapojenie 

prostriedkov do rozpočtu z úverového účtu, následne k tomu boli vo vyššie uvedených 

rozpočtových opatrenia úpravy na strane vo výdavkoch z vlastných zdrojov, štátnych zdrojov 

a použitie prostriedkov z úverového účtu. Úpravy rozpočtu boli vykonávané tak, aby bol 

celkový upravený rozpočet vyrovnaný. Po prerokovaní jednotlivých rozpočtových opatrení 

dal starosta hlasovať o rozpočtových opatreniach č. 7/2017, 8/2017 a 9/2017.  

 

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

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

   

Uznesenie č. 5/2017/25.6 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: rozpočtové opatrenie č. 6/2017 

B. schvaľuje: rozpočtové opatrenie č. 7/2017, 8/2017, 9/2017 

 

K bodu 7. Rôzne 

     Ako prvou témou v bode Rôzne bol prerokovaný Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám 

hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Bajerovce. Počas zverejnenia návrhu 

k pripomienkovaniu neboli podané na obecnom úrade žiadne pripomienky. Starosta vyzval 

pracovníčku p. Lichvarčíkovú, aby predniesla návrh. Poslanci mali materiál k tejto téme 

vopred zaslaný na preštudovanie. Počas prerokovania návrhu im boli jednotlivé zmeny 

a doplnenia vysvetlené. Po prerokovaní tejto témy, kde poslanci nemali návrhy na doplnenie 

alebo inú zmenu v Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 

Bajerovce, dal starosta hlasovať o návrhu Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými 

prostriedkami obce Bajerovce. 

 

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

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

   

Uznesenie č. 6/2017/25.7 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 
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A. schvaľuje: Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 

Bajerovce 

 

     Ďalšou témou na prerokovanie v tomto bode bola Žiadosť o spolufinancovanie sociálnych 

služieb, ktorá bola zaslaná neziskovou organizáciou Betánia Lipany. Starosta informoval 

poslancov, že o spolufinancovanie sociálnych služieb žiadajú v súvislosti so zmenou spôsobu 

financovania sociálnych služieb v zmysle novely Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách. Súčasťou žiadosti je príloha č. 1 Ekonomické prepočty pre vyčíslenie 

prevádzkových nákladov a príloha č. 2 Zoznam klientov z obce Bajerovce, ktorým je 

poskytovaná sociálna služba v dennom stacionári Betánia Lipany. Nakoľko novela zákona č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v ktorej sa mení spôsob financovania sociálnych 

služieb ešte nenadobudol účinnosť, starosta o tejto skutočnosti podal poslancom informáciu. 

Poslanci zobrali informáciu na vedomie s tým, že sa k žiadosti vyjadria až po nadobudnutí 

účinnosti novely vyššie uvedeného zákona. 

 

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

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

   

Uznesenie č. 7/2017/25.7 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: žiadosť n. o. Betánia Lipany o spolufinancovanie sociálnych služieb 

a vyjadrenie uskutoční po nadobudnutí účinnosti novely zákona č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách 

 

     Starosta obce ďalej v tomto bode rokovania uviedol, že je potrebné urobiť nejaké kroky 

ohľadne zhoreného rodinného domu č. 68. Od požiaru v roku 2013 sa na značne pohorenom 

dome nevykonali žiadne kroky, či už vypratanie zhoreniska alebo vyčistenie pozemku.  Je 

ohrozovaný majetok susedných nehnuteľností a doterajší vlastník a teraz ani nový vlastník 

nehnuteľnosti evidovanej pod súp. číslom 68 neprejavil žiaden záujem tento stav riešiť. 

Starosta otvoril k tejto téme diskusiu. Po prerokovaní poslanci poverili starostu obce Michala 

Sekeráka jednať vo veci pohoreného domu č. 68. 

 

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

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

   

Uznesenie č. 8/2017/25.7 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. poveruje: starostu obce Michal Sekeráka jednať vo veci pohoreného domu č. 68 

v Bajerovciach 

 

 

     Poslanci v tomto bode nemali žiadne témy na prerokovanie a tak na záver tohto bodu ešte 

starosta obce informoval poslancov, že obci sa od roku 2018 zvýši náklad na zber a vývoz 

komunálneho odpadu o 1,6% z dôvodu inflácie. 
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Informoval tiež poslancov o projektoch, na ktoré boli do konca novembra 2017 podané 

žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytnutých z Programu rozvoja 

vidieka a to na výstavbu Domu smútku Bajerovce a Obnovu kultúrneho domu v Bajerovciach.  

 

Ďalej sa v tomto bode neprihlásil nikto z prítomných o slovo a preto starosta ukončil tento 

bod rokovania. 

 

K bodu 8. Diskusia 

     Diskusia prebiehala počas prerokovania jednotlivých bodov programu. 

 

     

K bodu 9. Návrh na uznesenie 

     Návrh na uznesenia predniesol Jozef Korínek. Po prednesení návrhu vyzval poslancov 

hlasovať o predloženom návrhu na uznesenia. 

 

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

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

 

 

Uznesenie č. 9/2017/25.9 

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:  

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

 

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


