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Zápisnica  
zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,  

konaného dňa 30. 8. 2019 
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:        Michal Sekerák, starosta obce 

                         Poslanci: Anna Prihodová, Nadežda Palgutová, Peter Sekerák, Michal Kormoš 

                         Ján Kormoš 

Ďalší prítomní:   Jozef Korínek, Marta Lichvarčíková 

 

PROGRAM  : 

1. Otvorenie 

2. Zloženie sľubu poslanca 

3. Schválenie programu  

4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

5. Voľba návrhovej komisie 

6. Financovanie Domu smútku – refundácia 

7. Rozpočtové opatrenia 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver 

 

 

K bodu 1. Otvorenie 

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta Michal Sekerák. Privítal všetkých 

prítomných.  

 

K bodu 2. Zloženie sľubu poslanca 

     Po otvorení zasadnutia obecného zastupiteľstva sa pristúpilo k zloženiu sľubu poslanca 

Jána Kormoša, ktorý z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti nezložil sľub na ustanovujúcom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva, konaného dňa 3. 12. 2018. Poslanec Ján Kormoš potvrdil 

svoj sľub podpisom.  

     Starosta skonštatoval, že všetci poslanci sú prítomní a OZ je uznášaniaschopné. 

 

Hlasovanie:        za:       5 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš  

                                            Michal, Kormoš Ján)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 1/2019/6.2  

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. konštatuje: zvolený poslanec obecného zastupiteľstva Ján Kormoš zložil zákonom 

predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva 

 

K bodu 3. Schválenie programu      
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     Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 6. zasadnutia OZ. Návrhy na doplnenie 

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

o prednesenom programe 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva:  

 

Hlasovanie:            za:     5 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš  

                                             Michal, Kormoš Ján)    

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

   

Uznesenie č. 2/2019/6.3 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: program 6. zasadnutia OZ 

 

K bodu 4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

zápisnice poslanci Nadežda Palgutová a Peter Sekerák. 

 

Hlasovanie:            za:    5 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš  

                                             Michal, Kormoš Ján)    

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

 

Uznesenie č. 3/2019/6.4 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach  

A. určuje:  

-  zapisovateľka: Marta Lichvarčíková 

B. schvaľuje: 

-  overovatelia zápisnice: Nadežda Palgutová a Peter Sekerák 

 

K  bodu 5. Voľba návrhovej komisie 

     Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov Annu Prihodovú, Michala Kormoša 

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

o predloženom návrhu návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie:        za:       5 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš  

                                            Michal, Kormoš Ján)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 4/2019/6.5   

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Návrhovú komisiu:  Anna Prihodová 

                                                   Michal Kormoš 

                                                   Ján Kormoš 
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K bodu 6. Financovanie Domu smútku - refundácia       

     V súvislosti so stavbou Domu smútku starosta uviedol, že na realizáciu stavby boli 

z Pôdohospodárskej platobnej agentúry schválené oprávnené výdavky vo výške 118 959,18 

eur, ktoré budú obci poskytnuté na základe požiadanej refundácie. Vzhľadom k tomu, že obec 

nemá finančné prostriedky na prefinancovanie realizácie stavby, tak jednou z možností ako 

tento projekt prefinancovať je požiadať o municipálny úver za účelom spolufinancovania 

a predfinancovania investičných projektov na dobu 1 roka. Uviedol, že finančné prostriedky 

poskytnuté bankou sa nezarátavajú do dlhu nakoľko sú kryté prostriedkami, ktoré budú 

poskytnuté z Pôdohospodárskej platobnej agentúry na základe Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného prostriedku na projekt „Dom smútku Bajerovce“. Následne starosta 

otvoril k tomuto bodu diskusiu. Po prerokovaní daného návrhu a tiež návrhu na zrealizovanie 

zbierky na daný účel poslancami dal starosta hlasovať o prijatí úveru vo výške 118 959,18 eur 

poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a. s. za podmienok dojednaných v príslušnej 

úverovej zmluve, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu Dom smútku 

Bajerovce. 

 

Hlasovanie:        za:       5 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš  

                                            Michal, Kormoš Ján)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 5/2019/6.6   

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje:  prijatie úveru vo výške 118 959,18 eur poskytnutého zo strany Prima banka 

Slovensko, a. s. za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou 

prolongácie zmluvy dodatkom na účely zabezpečenia financovania investičného projektu 

Dom smútku Bajerovce. 

 

K bodu 7. Rozpočtové opatrenia 

     Rozpočtové opatrenia č. 382019 a č. 4/2019 predniesla pracovníčka p. Lichvarčíková. 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 sa týkalo úpravy príjmov a následne k tomu výdavkov 

finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a to prostriedky poskytnuté z refundácie 

z ÚPSVaR na zamestnanosť §54 CnTP a §50+, ďalej prostriedky poskytnuté na prenesený 

výkon na úseku životného prostredia, prostriedky z FPKNM, na materiálno-technické 

zabezpečenie DHZ, zapojenie prostriedkov z minulého roka poskytnuté na výstavbu 

Hasičskej zbrojnice. Poslanci zobrali rozpočtové opatrenie č. 3/2019 na vedomie.  

Rozpočtovým opatrením č. 4/2019 sa uskutočnili úpravy a presuny finančných prostriedkov 

z vlastných zdrojov na strane príjmov a taktiež výdavkov. Po prerokovaní rozpočtového 

opatrenia č. 4/2019 dal starosta hlasovať o rozpočtovom opatrení č. 4/2019. 

 

Hlasovanie:        za:       5 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš  

                                            Michal, Kormoš Ján)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  
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Uznesenie č. 6/2019/6.7  

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie:  Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 zo dňa 19.7.2019 

B. schvaľuje: Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 zo dňa 19.7.2019 

 

K bodu 8. Rôzne 

     V bode Rôzne nevystúpil z prítomných so žiadnou témou na prerokovanie. 

 

K bodu 9. Diskusia 

     Diskusia prebiehala počas prerokovania jednotlivých bodov programu.  

 

K bodu 10. Návrh na uznesenie 

     Návrh na uznesenie predniesla p. Anna Prihodová, poslanci k prednesenému návrhu na 

uznesenie nemali pripomienky a tak p. Prihodová dala hlasovať o návrhu na uznesenia:  

 

Hlasovanie:        za:       5 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš  

                                            Michal, Kormoš Ján)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 7/2019/6.10 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: návrh na uznesenia 

 

K bodu 11. Záver 

     Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Zapísala: Marta Lichvarčíková                

 

 

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

                                                                                                    Michal Sekerák, starosta obce 

 

 

Overovatelia:  

Nadežda Palgutová                                                                     ................................................ 

 

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

 

 

 

 


