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Zápisnica  
z 28. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,  

konaného dňa 22. 6. 2018.    
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:            Michal Sekerák, starosta obce 

                             Poslanci: Anna Prihodová, Milan Príhoda, Ján Kundracík 

Neprítomní:        Ján Kormoš, Michal Kormoš 

Ďalší prítomní:   Marta Lichvarčíková, Jozef Korínek 

 

PROGRAM  : 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 28. zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Záverečný účet za rok 2017 

6. Plán kontrolnej činnosti 

7. Žiadosť o zámenu časti pozemku 

8. Určenie rozsahu výkonu starostu a počet poslancov OZ pre volebné obdobie 

 2018-2022 

9. Rozpočtové opatrenie 

10. Festival 2018 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Návrh na uznesenie 

14. 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 

Ján Kormoš a Michal Kormoš sa z účasti ospravedlnili z pracovných dôvodov. 

 

K bodu 2. Schválenie programu 28. zasadnutia      

     Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 28. zasadnutia OZ. Hlavný kontrolór 

Jozef Korínek dal návrh zrušiť bod č. 6 Plán kontrolnej činnosti, ktorý bol prerokovaný na 27. 

zasadnutí OZ a z dôvodu jeho neprítomnosti na tomto zasadnutí nedopatrením uviedol do 

programu 28. zasadnutia aj tento bod rokovania. Ďalšie iné návrhy a pripomienky 

k navrhnutému programu neboli prednesené.  Starosta obce predniesol upravený program 28. 

zasadnutia obecného zastupiteľstva v tomto znení:  

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 28. zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Záverečný účet za rok 2017 

6. Žiadosť o zámenu časti pozemku 

7. Určenie rozsahu výkonu starostu a počet poslancov OZ pre volebné obdobie 2018-2022 

8. Rozpočtové opatrenie 
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9. Festival 2018 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie 

13.Záver 

 

Po prednesení dal starosta hlasovať o prednesenom programe 28. zasadnutia OZ. 

Hlasovanie:            za:     3 (Prihodová Anna, Príhoda Milan, Kundracík Ján)        

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

   

Uznesenie č. 1/2018/28.2 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: program 28. 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 Milan Príhoda. 

Hlasovanie:            za:    3 (Prihodová Anna,  Príhoda Milan, Kundracík Ján)        

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

 

Uznesenie č. 2/2018/28.3 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach  

A. určuje:  

-  zapisovateľka: Marta Lichvarčíková 

B. schvaľuje: 

-  overovatelia zápisnice: Ján Kundracík a Milan Príhoda 

 

 

K  bodu 4. Voľba návrhovej komisie 

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

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

o predloženom návrhu návrhovej komisie. 

Hlasovanie:        za:       3 (Prihodová Anna, Príhoda Milan, Kundracík Ján)     

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 3/2018/28.4    

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Návrhovú komisiu: Ján Kundracík 

                                                   Milan Príhoda 

                                                   Anna Prihodová  
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K bodu  5. Záverečný účet za rok 2017 

     V úvode tohto bodu rokovania predniesol hlavný kontrolór obce J. Korínek Stanovisko 

hlavného kontrolóra obce Bajerovce k Záverečnému účtu obce za rok 2017. Poslanci vzali 

stanovisko na vedomie. Následne predniesla pracovníčka OcÚ Návrh Záverečného účtu obce 

za rok 2017. Písomné návrhy a pripomienky počas povinného zverejnenia návrhu 

Záverečného účtu obce za rok 2017 neboli podané. Po prednesení Záverečného účtu za rok 

2017 a jeho prerokovaní dal starosta hlasovať o Záverečnom účte obce a celoročnom 

hospodárení bez výhrad. 

Hlasovanie:        za:       3 (Prihodová Anna, Príhoda Milan, Kundracík Ján)     

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

 

Uznesenie č. 4/2018/28.5    

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: stanovisko hlavného kontrolóra obce Bajerovce k Záverečnému účtu obce za 

rok 2017 

 

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

 

K bodu 6. Žiadosť o zámenu časti pozemku 

     Na obecný úrad bola podaná žiadosť o zámenu časti pozemku. Starosta obce predmetnú 

žiadosť prečítal a oboznámil poslancov o zámenu ktorých parciel sa jedná. Poslanci zobrali 

žiadosť na vedomie a po prerokovaní odporučili tento bod rokovania prerokovať na ďalšom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie:            za:     3 (Prihodová Anna, Príhoda Milan, Kundracík Ján)        

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 5/2018/28.6 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: žiadosť o zámenu časti pozemku 

B. odporúča: bod č. 6 prerokovať na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva 

 

K bodu 7. Určenie rozsahu výkonu starostu a počet poslancov OZ pre volebné obdobie 

2018-2022 

     S blížiacim sa termínom konania komunálnych volieb pre volebné obdobie 2018-2022 

ukladá zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov v ust. §11 povinnosť obecnému zastupiteľstvu určiť pre nasledujúce 

volebné obdobie rozsah výkonu starostu a tiež počet poslancov na celé volebné obdobie podľa 

počtu obyvateľov obce. Starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu. Poslanci tento bod 

prerokovali  a určili na volebné obdobie  2018-2022 plný rozsah výkonu starostu, t. z. 100% 

úväzok a počet poslancov pre obecné zastupiteľstvo v počte 5. 

Starosta dal hlasovať o určení počtu poslancov obecného zastupiteľstva v obci Bajerovce pre 

volebné obdobie 2018-2022 v počte 5. 
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Hlasovanie:            za:     3 (Prihodová Anna, Príhoda Milan, Kundracík Ján)        

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 6/2018/28.7 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. určuje: v súlade s §11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022 

počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Bajerovce: 5  

 

Následne dal starosta hlasovať o určení na nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022 rozsah 

výkonu funkcie starostu obce Bajerovce takto: plný úväzok 

 

Hlasovanie:            za:     3 (Prihodová Anna, Príhoda Milan, Kundracík Ján)        

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 7/2018/28.7 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. určuje: v súlade s §11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022 

rozsah výkonu funkcie starostu obce Bajerovce takto: plný úväzok 

 

K bodu 8. Rozpočtové opatrenie 

     V tomto bode rokovania starosta obce vyzval pracovníčku OcÚ o prednesenie úprav 

rozpočtu. Pracovníčka OcÚ informovala, že úpravy rozpočtu boli vykonané na strane príjmov 

a v súvislosti s tým boli aj úpravy na strane výdavkov. Na strane príjmov boli úpravy hlavne 

čo sa týka príjmu dotácií na prenesený výkon na úseku ŽP, príjmu daru na úpravu pozemku 

pred OcÚ 2. časť, príjmu dotácie z ÚPSVaR na projekt zamestnanosti na §54, dotácia pre 

DHZ a dotácia na rekonštrukciu miestnej komunikácie. Úprava na strane výdavkov 

nadväzovala na úpravu na strane príjmov. Po prerokovaní tohto bodu programu dal starosta 

hlasovať o rozpočtovom opatrení č. 5. 

 

Hlasovanie:            za:     3 (Prihodová Anna, Príhoda Milan, Kundracík Ján)        

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 8/2018/28.8 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: rozpočtové opatrenie č. 5/2018 zo dňa 20.6.2018 

 

K bodu 9. Festival 

     Starosta v tomto bode požiadal poslancov  o pomoc pri prácach, ktoré bude treba ešte 

urobiť pred konaním festivalu a tiež počas festivalu. Oboznámil ich s navrhnutým programom 

v sobotu a aj v nedeľu s tým, že konkrétne úlohy by sa rozdelili na ďalšom zasadnutí OZ, 

ktoré by sa zvolalo ešte pred konaním samotného festivalu. Pripomienky a návrhy k tomuto 

bodu programu neboli žiadne a tak starosta ukončil tento bod rokovania. 
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K bodu 10. Rôzne 

     V bode Rôzne starosta informoval poslancov o poskytnutí dotácie z MF SR na 

rekonštrukciu miestnej komunikácie v obci Bajerovce. 

     Ďalej sa v tomto bode prihlásil o slovo poslanec Milan Príhoda, ktorý dal návrh  zvolať 

stretnutie vlastníkov pozemku pod rodinným domom č. 68, nakoľko je na tejto parcele viac 

podielových spoluvlastníkov, ktorí nejavia záujem o vyčistenie tohto pozemku. Takisto 

o odpratanie zhoreniska domu č. 68, o ktoré sa od roku 2013 nik z vlastníkov nepostaral. Po 

prerokovaní vysporiadania vlastníckych vzťahov pod domom č. 68 starosta ukončil túto tému 

rokovania. 

 

     Poslanec Milan Príhoda dal tiež návrh na prepočet zvýšenia dane z nehnuteľnosti 

s termínom do ďalšieho zastupiteľstva. Poslanci vzali návrh na vedomie.  

 

Hlasovanie:            za:      3 (Prihodová Anna, Príhoda Milan, Kundracík Ján)        

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

Uznesenie č. 9/2018/28.10 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: prerokovanie vysporiadania vlastníckych vzťahov pod. č. domu 68 

a návrh na zvýšenie dane z nehnuteľnosti 

 

K bodu 11. Diskusia 

     Diskusia prebiehala počas prerokovania jednotlivých bodov programu. 

 

K bodu 12. Návrh na uznesenia 

        Návrh na uznesenia predniesla Anna Prihodová. Po prednesení návrhu vyzvala 

poslancov hlasovať o predloženom návrhu na uznesenia. 

 

Hlasovanie:            za:      3 (Prihodová Anna, Príhoda Milan, Kundracík Ján)        

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

Uznesenie č. 10/2018/28.12 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: návrh na uznesenia 

   

K bodu 13. Záver 

     Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Zapísala: Marta Lichvarčíková                
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                                                                                                 .....................................................                                                                                                                        

                                                                                                    Michal Sekerák, starosta obce 

 

 

Overovatelia:  

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

 

Milan Príhoda                                                                              ................................................ 


