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Zápisnica  
zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,  

konaného dňa 28. 11. 2019 
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:        Michal Sekerák, starosta obce 

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

Neprítomní poslanci: Ján Kormoš 

Ďalší prítomní:   Jozef Korínek, Marta Lichvarčíková 

 

PROGRAM  : 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Návrh Zmluvy o združení právnických osôb RZ ZMOS Horná Torysa 

6. Návrh VZN o organizácii miestneho referenda 

7. Návrh VZN o úhradách za poskytované služby a úkony Obcou Bajerovce 

8. Návrh Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

9. Rozpočtové opatrenia 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie 

13. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie 

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta Michal Sekerák. Privítal všetkých 

prítomných, skonštatoval, že štyria poslanci sú prítomní a zasadnutie obecného zastupiteľstva 

je uznášaniaschopné. Neprítomný poslanec Ján Kormoš sa ospravedlnil z neúčasti z dôvodu 

pracovného vycestovania do zahraničia. 

 

K bodu 2. Schválenie programu      

     Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 7. zasadnutia OZ. Návrhy na doplnenie 

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

o prednesenom programe 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva:  

 

Hlasovanie:            za:     4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš  

                                             Michal)    

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

   

Uznesenie č. 1/2019/7.2 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: program 7. zasadnutia OZ 
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K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

zápisnice poslanci Nadežda Palgutová a Michal Kormoš. 

 

Hlasovanie:            za:    4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš  

                                             Michal)    

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

 

Uznesenie č. 2/2019/7.3 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach  

A. určuje:  

-  zapisovateľka: Marta Lichvarčíková 

B. schvaľuje: 

-  overovatelia zápisnice: Nadežda Palgutová a Michal Kormoš 

 

K  bodu 4. Voľba návrhovej komisie 

     Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov Annu Prihodovú, Petra Sekeráka 

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

o predloženom návrhu návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie:        za:       4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš  

                                            Michal)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 3/2019/7.4   

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Návrhovú komisiu:  Anna Prihodová 

                                                   Peter Sekerák 

                                                   Nadežda Palgutová 

                                                                                   

K bodu 5. Návrh Zmluvy o združení právnických osôb RZ ZMOS Horná Torysa    
     V tomto bode programu starosta informoval poslancov s návrhom Zmluvy o združení právnických 

osôb pre regionálne združenie ZMOS Horná Torysa. Oboznámil prítomných poslancov s obsahom 

tejto zmluvy, s právami aj povinnosťami obcí, ktoré vstúpia do združenia a tiež z dôvodovou správou. 

Po prerokovaní návrhu Zmluvy o združení právnických osôb pre RZ ZMOS Horná Torysa dal starosta 

hlasovať o prednesenom návrhu. 

 

Hlasovanie:        za:       4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš  

                                            Michal)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

 

Uznesenie č. 4/2019/7.5  

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 
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A. schvaľuje:  podľa §20 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Zmluvu 

o združení právnických osôb RZ ZMOS Horná Torysa 

 

K bodu 6. Návrh VZN o organizácii miestneho referenda 

     K návrhu VZN obce Bajerovce o organizácii miestneho referenda č. 1/2019 starosta 

uviedol, že počas zverejnenia návrhu na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce neboli 

podané na Obecnom úrade v Bajerovciach žiadne písomné návrhy a pripomienky. Návrh 

VZN o organizácii miestneho referenda mali poslanci k dispozícii na preštudovanie doma 

a tak sa pristúpilo k prerokovaniu tohto bodu programu. Poslanci predmetný návrh 

prerokovali, k takto navrhnutému VZN o organizácii miestneho referenda nemali 

pripomienky ani návrhy a tak dal starosta hlasovať o Návrhu Všeobecne záväzného 

nariadenia obce Bajerovce o organizácii miestneho referenda č. 1/2019 

 

Hlasovanie:        za:       4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš  

                                            Michal)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

 

Uznesenie č. 5/2019/7.6  

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje:  Návrh VZN o organizácii miestneho referenda obce Bajerovce č. 1/2019 

 

K bodu 7. Návrh VZN o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou 

Bajerovce č. 2/2019 

     Návrh VZN o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Bajerovce č. 

2/2019 mali poslanci zaslané na preštudovanie. Počas povinného zverejnenia návrhu na 

webovej stránke a úradnej tabuli obce neboli na Obecný úrad v Bajerovciach podané žiadne 

pripomienky a návrhy. Starosta uviedol, že k úpravám sadzieb za jednotlivé úkony a služby 

poskytované obcou sa pristúpilo z toho dôvodu, že bolo dokúpené nové materiálne vybavenie 

v KD, pri sadzbe za nákup smetnej nádoby sa vychádzalo z reálnej ceny za nové smetné 

nádoby a upravil sa tiež sadzobník cien za prenájom priestorov v kultúrnom dome. Po 

prerokovaní jednotlivých sadzieb za poskytované služby a úkony vykonávané obcou, kde 

neboli návrhy na zmeny jednotlivých sadzieb dal starosta hlasovať o tomto návrhu VZN 

o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Bajerovce č. 2/2019. 

 

Hlasovanie:        za:       4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš  

                                            Michal)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 6/2019/7.7  

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje:  Návrh VZN o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou 

Bajerovce  č. 2/2019 
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K bodu č. 8 Návrh Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

     K návrhu Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady neboli počas povinného zverejnenia podané na 

Obecnom úrade v Bajerovciach žiadne pripomienky a ani návrhy. Poslanci mali návrh 

dodatku zaslaný na preštudovanie. Nakoľko príjem z miestneho poplatku nepostačuje na 

krytie nákladov na vývoz a zneškodňovanie odpadov bol z tohto dôvodu daný návrh na 

zvýšenie tohto poplatku a to Dodatkom č. 2 k VZN č. 2/2015 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Po prerokovaní tohto 

návrhu poslancami, počas ktorého neboli podané pripomienky dal starosta hlasovať o Návrhu 

Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady.   

 

Hlasovanie:        za:       4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš  

                                            Michal)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

 

Uznesenie č. 7/2019/7.8 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje:  Návrh Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

K bodu 9. Rozpočtové opatrenia 

     Rozpočtové opatrenia č. 5/2019, 6/2019 a č. 7/2019 predniesla pracovníčka p. 

Lichvarčíková. Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 sa týka 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+, granty na festival, zapojenie 

prostriedkov z minulého roka poskytnuté na výstavbu Hasičskej zbrojnice. Poslanci zobrali 

rozpočtové opatrenie č. 5/2019 na vedomie.  

Rozpočtovým opatrením č. 6/2019 sa uskutočnili úpravy a presuny finančných prostriedkov 

z vlastných zdrojov na strane príjmov a taktiež výdavkov, taktiež zapojenie prostriedkov 

z minulého roka poskytnuté na projektovú dokumentáciu vodovodu, prostriedkov z úveru na 

predfinancovanie projektu Domu smútku a ich čerpanie, úprava na strane príjmov a to dotácie 

na projekt Obnova a zachovanie ľudových tradícií z Fondu na podporu umenia. Po 

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

6/2019. 

Rozpočtovým opatrením č. 7/2019 sa v rozpočte uskutočnil presun finančných prostriedkov 

medzi položkami, ktoré sa týkali čerpania úveru na predfinancovanie projektu Dom smútku. 

Rozpočtové opatrenie č. 7/2019 zobrali poslanci na vedomie. 

 

Hlasovanie:        za:       4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš  

                                            Michal)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  
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Uznesenie č. 8/2019/7.9 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie:   rozpočtové opatrenie č. 5/2019 a rozpočtové opatrenie č. 7/2019 

B. schvaľuje:  rozpočtové opatrenie č. 6/2019 

 

K bodu 10. Rôzne 

     V bode Rôzne nemal z poslancov žiaden návrh na prerokovanie.  Starosta informoval že 

vyšla výzva ENI maďarsko-slovensko-rumunsko-ukrajinská spolupráca, na základe ktorej sa 

obec bude uchádzať o finančné prostriedky v spolupráci s ukrajinským partnerom obcou 

Velyka Kopanya. Informácie k výzve sa budú podávať 4. decembra 2019 v Prešove. Ďalšie 

návrhy na prerokovanie neboli a tak starosta ukončil tento bod rokovania. 

 

K bodu 11. Diskusia 

     Diskusia prebiehala počas prerokovania jednotlivých bodov programu.  

 

K bodu 12. 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:       4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš  

                                            Michal)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 9/2019/7.12 

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                

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

                                                                                                    Michal Sekerák, starosta obce 

 

 

Overovatelia:  

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

 

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