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Zápisnica  
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,  

konaného dňa 13. 12. 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. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2020 

6. Návrh Rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 

7. Návrh na vyradenie majetku obce z dôvodu neupotrebiteľnosti 

8. Rozpočtové opatrenia 

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 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 8. zasadnutia OZ. Pracovníčka OcÚ p. 

Lichvarčíková predniesla návrh na doplnenie programu medzi bodmi 7 a 8 o jeden bod a to: 

Návrh na použitie rezervného fondu. Ďalšie návrhy na doplnenie k navrhnutému programu 

neboli prednesené.  Starosta obce dal hlasovať o doplnenom bode v programe 8. 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. 1/2019/8.2 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: doplnenie bodu do programu – Návrh na použitie rezervného fondu 
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Po schválení doplneného bodu programu dal starosta hlasovať o prednesenom návrhu 

programu s dodatkom programu. 

 

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

                                             Michal)    

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

   

Uznesenie č. 2/2019/8.2 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: program 8. zasadnutia OZ s dodatkom zo dňa 13. 12. 2019 

 

 

K bodu 3. 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:    4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš  

                                             Michal)    

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

 

Uznesenie č. 3/2019/8.3 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach  

A. určuje:  

-  zapisovateľka: Marta Lichvarčíková 

B. schvaľuje: 

-  overovatelia zápisnice: Nadežda Palgutová a Peter Sekerák 

 

K  bodu 4. Voľba návrhovej komisie 

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

a Petra Sekeráka. 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. 4/2019/8.4   

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Návrhovú komisiu:  Anna Prihodová 

                                                   Michal Kormoš 

                                                   Peter Sekerák 
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K bodu 5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2020 

     Starosta dal slovo p. Korínkovi hlavnému kontrolórovi obce. P. Korínek predniesol 

stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 

2021 a 2020. Poslanci zobrali stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu na rok 

2020 na vedomie. Pripomienky k stanovisku neboli a tak dal starosta hlasovať. 

 

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

                                            Michal)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

 

Uznesenie č. 5/2019/8.5  

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. konštatuje:  hlavný kontrolór predložil Ob. Zastupiteľstvu v Bajerovciach stanovisko 

k Návrhu rozpočtu Obce Bajerovce na rok 2020 a na obdobie 2021 a2022 pred jeho 

prerokovaním a schválením v Obecnom zastupiteľstve, v zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

B. berie na vedomie: stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu na rok 2020 

a Návrhu rozpočtu na obdobie 2021 a 2022, ktorý odporúča obecnému zastupiteľstvu 

v Bajerovciach schváliť 

 

K bodu 6. Návrh Rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 

     Na úvod tohto bodu uviedol, že návrh rozpočtu na rok 2020 mali poslanci obecného 

zastupiteľstva zaslané na preštudovanie. Informoval tiež, že počas povinného zverejnenia na 

úradnej tabuli obce a webovej stránke obce neboli na Obecnom úrade v Bajerovciach podané 

žiadne pripomienky a návrhy. Poslanci pristúpili k prerokovaniu návrhu rozpočtu na rok 2020 

s výhľadom na roky 2021 a 2022. Návrh rozpočtu na roky 2021 a 2022 zobrali poslanci na 

vedomie. Po prerokovaní návrhu rozpočtu na rok 2020 dal starosta hlasovať o Návrhu 

rozpočtu na rok 2020. 

 

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

                                            Michal)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

 

Uznesenie č. 6/2019/8.6  

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje:  Návrh rozpočtu Obce Bajerovce na rok 2020 

B. berie na vedomie: Návrh rozpočtu Obce Bajerovce na rok 2021 a 2022 

 

K bodu 7. Návrh na vyradenie majetku obce z dôvodu neupotrebiteľnosti 

     Starosta obce dal slovo p. Lichvarčíkovej, členke vyraďovacej komisie. P. Lichvarčíková 

predniesla návrh na vyradenie majetku obce z dôvodu neupotrebiteľnosti zo dňa 11. 12. 2019. 

Dôvodom návrhu na vyradenie je vzhľadom na rok nadobudnutia morálne e technické 

opotrebovanie, technicky zastarané a z dôvodu nerentabilnej opravy. Na vyradenie bol 
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predložený tento majetok: počítač s tlačiarňou, krovinorez FS-400, náves výrobný, úpravovňa 

vody, hnedý koberec, kopírka Konica Minolta a nabíjačka. Zostatková hodnota tohto majetku 

v čase vyradenia je 0,- €. Uvedený majetok je navrhnuté odovzdať na likvidáciu v súlade so 

zákonom o odpadoch. Po prerokovaní návrhu na vyradenie vyššie uvedeného majetku 

a zhodnotenia stavu majetku dal starosta hlasovať o prednesenom Návrhu na vyradenie 

majetku z dôvodu neupotrebiteľnosti. 

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

                                            Michal)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 7/2019/8.7  

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje:  Návrh na vyradenie majetku obce z dôvodu neupotrebiteľnosti. 

 

K bodu č. 8 Návrh na použitie rezervného fondu 

     V tomto bode rokovania, ktorý bol na návrh p. Lichvarčíkovej doplnený do programu 8. 

zasadnutia OZ dal starosta slovo p. Lichvarčíkovej. Predniesla prítomným dôvodovú správu 

a návrh použitia prostriedkov rezervného fondu z roku 2018 na výdavkové operácie a to na 

úhradu splátky časti istiny dlhodobého úveru v celkovej výške 205,28 €. Poslanci prednesený 

návrh prerokovali, k návrhu nemali pripomienky a tak dal starosta hlasovať o návrhu na 

použitie rezervného fondu. 

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

                                            Michal)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

 

Uznesenie č. 8/2019/8.8 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje:  použitie rezervného fondu z roku 2018 na výdavkové finančné operácie – 

úhradu splátky časti istiny dlhodobého úveru v celkovej výške 205,28 €. 

 

K bodu 9. Rozpočtové opatrenia 

     Rozpočtové opatrenia č. 8/2019 predniesla pracovníčka p. Lichvarčíková. Rozpočtové 

opatrenie č. 8/2019 sa týka úpravy a presuny príjmov a následne k tomu výdavkov finančných 

prostriedkov a to tak zo štátneho rozpočtu ako aj z vlastných zdrojov. Po prerokovaní 

predloženého rozpočtového opatrenia č. 8/2019 dal starosta hlasovať. 

 

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. 9/2019/8.9 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: rozpočtové opatrenie 8/2019 zo dňa 12. 12. 2019 

 

K bodu 10. Rôzne 

     V bode Rôzne neboli navrhnuté žiadne témy na prerokovanie 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. 10/2019/8.12 

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

 

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

 

 

 


