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Zápisnica  
z 9. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,  

konaného dňa 29. 2. 2020 
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:        Michal Sekerák, starosta obce 

                         Poslanci: Nadežda Palgutová, Peter Sekerák, Michal Kormoš 

Neprítomní poslanci: Ján Kormoš, Anna Prihodová 

Ďalší prítomní:  - 

 

PROGRAM  : 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Prerokovanie žiadosti o kúpu nehnuteľnosti 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Návrh na uznesenie 

9. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie 

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta Michal Sekerák. Privítal všetkých 

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

je uznášaniaschopné. Neprítomní poslanec Ján Kormoš a poslankyňa Anna Prihodová sa 

ospravedlnili z neúčasti zo zdravotných dôvodov. Z dôvodu konania volieb do NR SR 2020 sa 

zasadnutia OZ nezúčastnila pracovníčka OcÚ p. Lichvarčíková, ktorá bola menovaná za 

zapisovateľku OkVK. 

 

K bodu 2. Schválenie programu      

     Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 9. zasadnutia OZ. Ďalšie návrhy na 

doplnenie k navrhnutému programu neboli prednesené.  Starosta obce dal hlasovať 

o programe 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva:  

 

Hlasovanie:            za:     3 (Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš Michal)    

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 1/2020/9.2 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: program 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie:            za:     3 (Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš Michal)    

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 
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K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

     Za zapisovateľa bol určený starosta Michal Sekerák a za overovateľov zápisnice poslanci 

Nadežda Palgutová a Michal Kormoš. 

 

Hlasovanie:            za:    3 (Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš Michal)    

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

 

Uznesenie č. 2/2020/9.3 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach  

A. určuje:  

-  zapisovateľ: Michal Sekerák 

B. schvaľuje: 

-  overovatelia zápisnice: Nadežda Palgutová a Michal Kormoš 

 

K  bodu 4. Voľba návrhovej komisie 

     Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov Michala Kormoša, Petra Sekeráka 

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

o predloženom návrhu návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie:        za:       3 (Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš Michal)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 3/2020/9.4   

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Návrhovú komisiu:  Michal Kormoš 

                                                   Peter Sekerák 

                                                   Nadežda Palgutová 

                                                                                   

K bodu 5. Prerokovanie žiadosti o kúpu nehnuteľnosti 

     Starosta predniesol žiadosť o kúpu obecného pozemku a to od p. Františka Gildeina. 

Žiadosť sa týka pozemku pod rodinným domom súpisné číslo 39, vedený na parcele č. 84/2, 

registra KN C,  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 206 m2, k. ú. Bajerovce, 

LV  kde má spoluvlastnícky podiel 1/1 Obec Bajerovce, Bajerovce 114, IČO: 00326810. 

Následne otvoril starosta Michal Sekerák k tomuto bodu diskusiu. Po prerokovaní žiadosti, 

kde poslanci zobrali na zreteľ, že na predmetnom pozemku je dlhodobo postavený rodinný 

dom súpisne číslo 39 a užíva sa tiež ako prístup k domu a ktorého vlastníkom toho času je 

vyššie uvedený žiadateľ, navrhli poslanci tento pozemok vysporiadať predajom a to podľa 

dôvodu hodného osobitného zreteľa. Starosta dal hlasovať o návrhu zámeru na prevod 

majetku obce podľa dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmet prevodu: pozemok parcela č. 

84/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 206 m2, k. ú. Bajerovce, zapísaný na LV č. 

332, spoluvlastnícky podiel Obec Bajerovce, 082 73 Šar. Dravce, IČO: 00326810 v pomere 1/1. 
Kupujúci: František Gildein, 082 73 Bajerovce 39. Dôvod hodný osobitného zreteľa: - jedná sa o 

pozemok, na ktorom je dlhodobo postavený rodinný dom súpisné číslo 39, v ktorom kupujúci býva a 

je súčasným vlastníkom tejto stavby. 
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Hlasovanie:        za:       3 (Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš Michal)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                   

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

 

Uznesenie č. 4/2020/9.5  

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje:   návrhu zámeru na prevod majetku obce podľa dôvodu hodného osobitného 

zreteľa. 

Predmet prevodu: pozemok parcela č. 84/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 206 

m2, k. ú. Bajerovce, zapísaný na LV č. 332, spoluvlastnícky podiel Obec Bajerovce, 082 73 Šar. 

Dravce, IČO: 00326810 v pomere 1/1.  
Kupujúci: František Gildein, 082 73 Bajerovce 39.  

Dôvod hodný osobitného zreteľa: - jedná sa o pozemok, na ktorom je dlhodobo postavený rodinný 

dom súpisné číslo 39, v ktorom kupujúci býva a je súčasným vlastníkom tejto stavby. 

 

K bodu 6. Diskusia 

     Diskusia prebiehala počas prerokovania jednotlivých programov zasadnutia. 

 

K bodu 7. Návrh na uznesenie 

     Návrh na uznesenie predniesla p. Nadežda Palgutová, poslanci k prednesenému návrhu na 

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

 

Hlasovanie:        za:       3 (Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš  

                                            Michal)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 5/2020/9.7  

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: návrh na uznesenia 

 

K bodu 8. Záver 

     Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Zapísal: Michal Sekerák               

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

                                                                                                    Michal Sekerák, starosta obce 

 

 

Overovatelia:  

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

 

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