
 

 1 

Zápisnica  
zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,  

konaného dňa 19. 6. 2019 
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:        Michal Sekerák, starosta obce 

                         Poslanci: Anna Prihodová, Nadežda Palgutová, Peter Sekerák 

Neprítomní:    Ján Kormoš, Michal Kormoš 

Ďalší prítomní:   Jozef Korínek, Marta Lichvarčíková 

 

PROGRAM  : 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce r. 2019 

6. Schválenie Záverečného účtu obce r. 2018 

7. Štatút obce Bajerovce 

8. Prenájom nehnuteľného majetku obce 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Návrh na uznesenie 

12. 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. 

 

K bodu 2. Schválenie programu      

     Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 4. zasadnutia OZ. Návrhy na doplnenie 

a ani pripomienky k navrhnutému programu neboli prednesené.  Starosta obce dal hlasovať 

o prednesenom programe 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva:  

 

Hlasovanie:            za:     3 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter)    

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

   

Uznesenie č. 1/2019/4.2 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: program 4. zasadnutia OZ 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

zápisnice poslanci Peter Sekerák a Anna Prihodová. 
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Hlasovanie:            za:    3 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter)    

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

 

Uznesenie č. 2/2019/4.3 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach  

A. určuje:  

-  zapisovateľka: Marta Lichvarčíková 

B. schvaľuje: 

-  overovatelia zápisnice: Peter Sekerák a Anna Prihodová 

 

K  bodu 4. Voľba návrhovej komisie 

     Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov Annu Prihodovú, Nadeždu 

Palgutovú a Petra Sekeráka. Iný návrh na návrhovú komisiu nebol a tak dal starosta hlasovať 

o predloženom návrhu návrhovej komisie. 

Hlasovanie:        za:       3 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 3/2019/4.4    

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Návrhovú komisiu:  Anna Prihodová 

                                                   Nadežda Palgutová  

                                                   Peter Sekerák 

                                                                                         

 

K bodu  5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce r. 2018 

     V tomto bode dal slovo starosta obce p. Korínkovi hlavnému kontrolórovi obce. P. 

Korínek predniesol Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 

2018. Pripomienky k stanovisku neboli. Poslanci zobrali prednesenú správu a stanovisko 

k Záverečnému účtu za rok 2018 na vedomie. 

 

Hlasovanie:        za:       3 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter) 

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

 

Uznesenie č. 4/2019/4.5    

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: Správu hlavného kontrolóra obce a stanovisko k Záverečnému účtu 

obce za rok 2018. 

 

K bodu 6. Schválenie Záverečného účtu obce r. 2018 

     Po prednesení správy a stanoviska hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 

2018 poslanci prerokovali Návrh Záverečného účtu za rok 2018. Kvôli rozsiahlemu materiálu 

mali poslanci zaslaný Návrh Záverečného účtu obce za rok 2018 domov. Počas zverejnenia na 
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webovej stránke a úradnej tabuli obce neboli podané na Obecný úrad v Bajerovciach žiadne 

pripomienky a návrhy. Po prerokovaní tohto bodu programu, kde poslanci nemali žiadne 

výhrady dal starosta hlasovať o Záverečnom účte obce a celoročnom hospodárení bez výhrad. 

 

Hlasovanie:            za:     3 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter) 

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 5/2019/4.6 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

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

 

Na základe upraveného hospodárenia obce za rok 2018 v Záverečnom účte obce za rok 2018 

obec vykazuje prebytok vo výške 205,28 eur. Poslanci nemali pripomienky k návrhu  použiť 

prebytok vo vykázanej výške na tvorbu rezervného fondu a tak dal starosta hlasovať o návrhu 

použitia prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 205,28 

eur. 

 

Hlasovanie:            za:     3 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter) 

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 6/2019/4.6 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 

výške 205,28 eur. 

 

 

K bodu 7. Štatút obce Bajerovce 

     Nakoľko zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov prešiel 

zmenami bolo potrebné pôvodný Štatút obce Bajerovce schválený dňa 16. 12. 2007 

aktualizovať. Pripravený Návrh Štatútu obce Bajerovce  bol poslancom zaslaný na 

preštudovanie a následné pripomienkovanie domov. Pripomienky a návrhy počas zverejnenia 

na webovej stránke a úradnej tabuli neboli podané žiadne. Po prerokovaní Návrhu poslancami 

došlo k úprave § 34 Cena starostu obce, bod 2 vypustením slovného spojenia: „spravidla na 

celé volebné obdobie“. Starosta dal hlasovať o Štatúte obce Bajerovce. 

 

Hlasovanie:            za:     3 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter) 

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

 

Uznesenie č. 7/2019/4.7 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Štatút obce Bajerovce s pripomienkou: § 34 Cena starostu obce, bod 2 vypustiť 

slovné spojenie: „spravidla na celé volebné obdobie“. 
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K bodu 8. Prenájom nehnuteľného majetku obce 

     V tomto bode sa poslanci obecného zastupiteľstva zaoberali prenájmom nehnuteľného 

majetku obce, o ktorom sa rokovalo na 3. zasadnutí obecného zastupiteľstva na základe 

žiadosti p. Nadeždy Palgutovej. K Zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce Bajerovce 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý bol v ustanovenom čase zverejnený na úradnej 

tabuli obce a webovej stránke obce neboli podané žiadne pripomienky ani návrhy. Poslanci 

nemali k tejto téme žiadne pripomienky a tak starosta dal hlasovať o predmete nájmu vyššie 

uvedeného zámeru a to: predmet prenájmu: nehnuteľnosť – miestnosť na poschodí KD súp. č. 

120 o výmere 12 m2, obec Bajerovce, zapísaný na LV č. 351, na dobu dvoch rokov za 

nájomné podľa Sadzobníka cien Obce Bajerovce, Nájomca Nadežda Palgutová, Bajerovce 56, 

dôvod hodný osobitného zreteľa-jedná sa o malú výmeru prenajatých priestorov 

a ekonomická výhodnosť obce. 

 

Hlasovanie:            za:     3 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter) 

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

 

Uznesenie č. 8/2019/4.8 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Predmet prenájmu: nehnuteľnosť – miestnosť na poschodí KD súp. č. 120 

o výmere 12 m2, obec Bajerovce, zapísaný na LV č. 351, na dobu dvoch rokov za nájomné 

podľa Sadzobníka cien Obce Bajerovce, nájomca Nadežda Palgutová, Bajerovce 56, dôvod 

hodný osobitného zreteľa-jedná sa o malú výmeru prenajatých priestorov a ekonomická 

výhodnosť obce. 

 

     Ďalej v tomto bode starosta navrhol poslancom určiť výšku nájmu za vyššie uvedené 

nebytové priestory v KD. Po prerokovaní návrhu bol určený nájom vo výške 1,- eur/m2 a 8,- 

eur za energie čo spolu činí 20,- eur mesačne pre Nadeždu Palgutovú, Bajerovce 56. Starosta 

dal hlasovať o vyššie uvedenom návrhu.  

 

Hlasovanie:            za:     3 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter) 

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

 

Uznesenie č. 9/2019/4.8 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: výšku nájmu 1,- eur/m2 a 8,- eur za energie čo spolu činí 20 eur mesačne pre 

Nadeždu Palgutovú, Bajerovce 56 

 

 

K bodu 9. Rôzne 

     V bode Rôzne starosta informoval poslancov, že materiál na odvedenie vody počas 

dažďov z tzv. Kertišne je už zabezpečený.  

Ďalšie návrhy na prerokovanie neboli prednesené a tak starosta ukončil tento bod rokovania. 
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K bodu 10. Diskusia 

     Diskusia prebiehala počas prerokovania jednotlivých bodov programu. 

 

K bodu 11. 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, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter)        

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

Uznesenie č. 10/2019/4.11 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: návrh na uznesenia 

   

K bodu 12. Záver 

     Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Zapísala: Marta Lichvarčíková                

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

                                                                                                    Michal Sekerák, starosta obce 

 

Overovatelia:  

Peter Sekerák                                                                          ................................................ 

 

Anna Prihodová                                                                      ................................................ 


