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Zápisnica  
z 27. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,  

konaného dňa 29. 3. 2018.    
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:            Michal Sekerák, starosta obce 

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

Neprítomní:        Ján Kundracík 

Ďalší prítomní:   Marta Lichvarčíková 

 

PROGRAM  : 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 27. zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Projekt Hasičská zbrojnica - spolufinancovanie 

6. Rozpočtové opatrenie 

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 Kundracík sa z účasti ospravedlnil z dôvodu pracovného vycestovania do zahraničia. 

 

K bodu 2. Schválenie programu 27. zasadnutia      

     Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 27. zasadnutia OZ. Ďalšie iné návrhy 

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

o prednesenom programe 27. zasadnutia OZ. 

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

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

   

Uznesenie č. 1/2018/27.2 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: program 27. 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 (Prihodová Anna,  Príhoda Milan, Kormoš Ján, Kormoš Michal)        

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 
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Uznesenie č. 2/2018/27.3 

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 Jána Kormoša, Milana Príhodu 

a Annu Prihodovú. Iný návrh na návrhovú komisiu nebol a tak dal starosta hlasovať 

o predloženom návrhu návrhovej komisie. 

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

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 3/2018/27.4    

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Návrhovú komisiu: Ján Kormoš 

                                                         Milan Príhoda 

                                                         Anna Prihodová  

                                                                                         

 

K bodu  5. Hasičská zbrojnica - spolufinancovanie 

     Starosta obce  Michal Sekerák oboznámil prítomných so situáciou ohľadne poskytovania 

dotácií na rekonštrukciu a výstavbu hasičských zbrojníc. Nakoľko v I. kole poskytovania 

dotácie na výstavbu hasičských zbrojníc nebola Obci Bajerovce schválená žiadosť 

o poskytnutie dotácie, obec pripravuje žiadosť do II. kola. Maximálna výška poskytnutej 

dotácie je 30 000,- eur, obec žiada finančné prostriedky na výstavbu hrubej stavby hasičskej 

zbrojnice, ktorá podľa rozpočtu je vo výške 35 881,30 eur. 5% spolufinancovanie obce činí 

1 578,90 eur, ktoré sú oprávnené výdavky. Výška financovania neoprávnených výdavkov na 

projekt činí 4 302,36 eur. Následne predložil starosta poslancom projekt na výstavbu 

hasičskej zbrojnice a otvoril k tomuto bodu diskusiu. Po prerokovaní tohto bodu dal starosta 

hlasovať o predložení žiadosti o poskytnutie dotácie a jej spolufinancovanie, názov projektu 

„Hasičská zbrojnica Bajerovce“. Výška celkových výdavkov na projekt: 35 881,30 Eur 

Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 31 578,94Eur 

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov – 5 

%: 1 578,94Eur 

Výška financovania neoprávnených výdavkov na projekt: 4 302,36 Eur 

Výzva, v rámci ktorej bude žiadosť o poskytnutie dotácie predložená: Výzva číslo VI. Prezídium 

hasičského a záchranného zboru 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho 

rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

 

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

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  
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Uznesenie č. 4/2018/27.5    

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie a jej spolufinancovanie 

Názov projektu: „Hasičská zbrojnica Bajerovce“ 

 

Výška celkových výdavkov na projekt: 35 881,30 Eur 

Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 31 578,94Eur 

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov – 5 

%: 1 578,94Eur 

Výška financovania neoprávnených výdavkov na projekt: 4 302,36 Eur 

Výzva, v rámci ktorej bude žiadosť o poskytnutie dotácie predložená: Výzva číslo VI. Prezídium 

hasičského a záchranného zboru 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho 

rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

 

K bodu 6. Rozpočtové opatrenie 

     V tomto bode dal slovo starosta obce pracovníčke p. Lichvarčíkovej. Pracovníčka 

predniesla úpravy rozpočtu, ktoré sa týkali príjmov a výdavkov, pričom po úpravách ostal 

upravený rozpočet vyrovnaný. Po prerokovaní poslancov tohto bodu rokovania dal starosta 

hlasovať o prednesenom rozpočtovom opatrení č. 1/2018 

 

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

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 5/2018/27.6 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: rozpočtové opatrenie č. 1/2018 

 

 

K bodu 7. Rôzne 

     V bode Rôzne nemal nikto z prítomných návrh témy na prerokovanie a tak 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 predniesla Anna Prihodová. Po prednesení návrhu vyzvala poslancov 

hlasovať o predloženom návrhu na uznesenia. 

 

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

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

 

Uznesenie č. 6/2018/27.9 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: návrh na uznesenia 
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K bodu 10. Záver 
     Na záver starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísala: Marta Lichvarčíková                

 

 

 

 

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

                                                                                                    Michal Sekerák, starosta obce  

 

 

 

 

 

Overovatelia:  

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

 

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


