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Zápisnica  
z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,  

konaného dňa 26. 8. 2021 
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:        Michal Sekerák, starosta obce 

                         Poslanci: Anna Prihodová, Nadežda Palgutová, Michal Kormoš, Ján Kormoš 

Neprítomní:    Poslanec: Peter Sekerák 

Ďalší prítomní:  Jozef Korínek, hlavný kontrolór obce,  Marta Lichvarčíková 

 

PROGRAM  : 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 20. zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Návrh Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

6. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže 

7. Žiadosť o odkúpenie časti parc. č. 46 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver  

 

K bodu 1. Otvorenie 

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Michal Sekerák. Privítal všetkých 

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

je uznášaniaschopné. Z účasti na zasadnutí OZ sa ospravedlnil poslanec Peter Sekerák. 

 

K bodu 2. Schválenie programu 

     Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 20. zasadnutia OZ. Ďalšie návrhy na 

doplnenie alebo zmenu programu neboli prednesené.  Starosta obce dal hlasovať o programe 

20. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie:     za:     4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Kormoš Michal, Kormoš Ján)    

                         proti :        0                                

                         zdržal sa:   0                                  

                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 1/2021/20.2 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: program 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 

K bodu č. 3 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

zápisnice poslanci Ján Kormoš a Michal Kormoš. 
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Hlasovanie:      za:    4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Kormoš Michal, Kormoš Ján)    

                          proti :        0                                

                          zdržal sa:   0                                  

                          neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

Uznesenie č. 2/2021/1203 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach  

A. schvaľuje: 

-  overovateľov zápisnice: Kormoš Ján a Kormoš Michal 

 

K  bodu 4. Voľba návrhovej komisie 

     Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov Annu Prihodovú, Nadeždu 

Palgutovú, Jána Kormoša. Iný návrh na návrhovú komisiu nebol a tak dal starosta obce 

hlasovať o predloženom návrhu návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie:        za:  4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Kormoš Michal, Kormoš Ján)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 3/2021/20.4   

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Návrhová komisia:  Anna Prihodová 

                                                         Nadežda Palgutová 

                                                   Ján Kormoš 

                                                                                   

K bodu 5. Návrh Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

     Na úvod starosta obce uviedol, že k návrhu Dodatku č. 3 k VZN č. 2/2015 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neboli podané 

žiadne návrhy a ani pripomienky. Uviedol, že vyššie uvedený dodatok č. 3 sa týka zmeny 

článku 10 VZN č. 2/2015 Dodatku č. 2 a to Sadzba a určenie poplatku. K návrhu na zmenu 

sadzby  poplatku sa pristúpilo z dôvodu zvýšených nákladov na vývoz a uskladnenie odpadu. 

Po prerokovaní návrhu dodatku č. 3 k VZN č. 2/2015 poslancami dal starosta hlasovať 

o návrhu Dodatku č. 3 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, Kormoš Michal, Kormoš Ján)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 4/2021/20.5 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

K bodu 6. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže 

     V tomto bode starosta obce uviedol, že dňa 1. 7. 2021 bol zverejnený zámer predať 

nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce obchodnou verejnou súťažou a to pozemok registra 
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KN-C parcela č. 261 o výmere 1 405 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. 

V podmienkach zámeru bolo určené otváranie obálok a posúdenie návrhov na zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva v Bajerovciach. Termín podania návrhov bol 30. 7. 2021. Do tohto 

termínu bol podaný jeden návrh a preto starosta obce na základe podmienok platnosti súťaže 

vyzval poslancov, hlasovať o odporúčaní návrhu na predaj nehnuteľnosti podľa podmienok 

platnosti obchodnej verejnej súťaže. 

      

 Hlasovanie:     za:     4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Kormoš Michal, Kormoš Ján)    

                         proti :        0                                

                         zdržal sa:   0                                  

                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 5/2021/20.6 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. odporúča: návrh na predaj nehnuteľnosti podľa podmienok platnosti obchodnej 

verejnej súťaže 

 

Navrhovateľ súťaže sa zasadnutia obecného zastupiteľstva nezúčastnil a tak starosta obce 

vyzval komisiu, ktorá bola zložená z prítomných poslancov a zamestnancov OcÚ k otvoreniu 

obálky. Obálku otvoril J. Korínek a predniesol členom komisie návrh, ktorý bol doručený od 

p. Vladimíra Ochotnického zo Starej Ľubovne. Komisia vyhodnotila návrh obchodnej 

verejnej súťaže a spísala záznam z vyhodnotenia návrhov. Následne dal starosta na základe 

výsledkov súťaže hlasovať o predaji pozemku registra KN-C parcela č. 261 o výmere 1 405 

m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria p. Vladimírovi Ochotnickému, bytom 

Vsetínska 64, Stará Ľubovňa. 

     

Hlasovanie:     za:     4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Kormoš Michal, Kormoš Ján)    

                         proti :        0                                

                         zdržal sa:   0                                  

                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 6/2021/20.6 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: predaj pozemku registra KN-C parcela č. 261 o výmere 1 405 m2 , druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria p. Vladimírovi Ochotnickému, bytom Vsetínska 64, 

Stará Ľubovňa. 

 

 

K bodu č. 7 Žiadosť o odkúpenie časti parc. č. 46 

     Starosta obce informoval poslancov, že na Obecný úrad v Bajerovciach bola doručená od 

p. Heleny Starcovej žiadosť o odkúpenie časti parcely č. 46 bez časti pozemku, kde sa 

nachádza trafostanica a otvoril k tomuto bodu diskusiu. Nakoľko situácia ohľadne pozemku 

parcela č. 46 bola prerokovaná na predchádzajúcich zasadnutiach obecného zastupiteľstva 

poslanci k predaju časti parcely č. 46 nemali výhrady a súhlasili s predajom za podmienky 

vyhotovenia geometrického plánu žiadateľom. Po vyhotovení geometrického plánu sa pristúpi 

k ďalším krokom v súvislosti s predajom pozemku zameraného geometrickým plánom. 

Starosta dal hlasovať o predaji časti parc. č. 46 za podmienky vyhotovenia geometrického 

plánu na náklady žiadateľa. 

 

Hlasovanie:        za:  4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Kormoš Michal, Kormoš Ján)  
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                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 7/2021/20.7 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. súhlasí: s predajom časti parcely č. 46 za podmienky vyhotovenia geometrického plánu na 

náklady žiadateľa  

 

K bodu 8. Rôzne 
     V bode Rôzne sa o slovo prihlásil hlavný kontrolór obce p. Korínek s tým, že vykonal 

kontrolu pokladničnej hotovosti a vedenie účtovníctva za obdobie január až jún 2021. 

Následne predniesol Správu o výsledku kontroly o vedení a nakladaní s pokladničnou 

hotovosťou a vedení účtovníctva za obdobie prvého polroka 2021. Poslanci nemali k správe 

žiadne pripomienky ani návrhy a zobrali správu na vedomie. Starosta dal hlasovať o Správe 

o výsledku kontroly o vedení a nakladaní s pokladničnou hotovosťou a vedení účtovníctva za 

obdobie prvého polroka 2021 v obci Bajerovce. 

 

Hlasovanie:        za:  4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Kormoš Michal, Kormoš Ján)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 8/2021/20.8 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: Správu o výsledku kontroly o vedení a nakladaní s pokladničnou 

hotovosťou a vedení účtovníctva za obdobie prvého polroka 2021 v obci Bajerovce. 

 

Ďalej sa v tomto bode o slovo prihlásil starosta obce Michal Sekerák. Informoval poslancov, 

že dňa 15. 7. 2021 bola podaná na Obecný úrad v Bajerovciach sťažnosť p. Sekeráka č. 99 na 

neupravenú cestu po dažďových naplaveninách drobného štrku pred jeho dom a tiež, že 

vývozcovia dreva poškodzujú cestu prejazdom ťažko naložených vozidiel z lesa. Starosta 

uviedol, že bola odoslaná žiadosť o pozastavenie vývozu dreva ťažkými mechanizmami po 

tejto ceste tzv. Lespedár, prípadne obmedzili vývoz dreva ľahkými mechanizmami do doby 

kým sa cesta neopraví. Zároveň bola p. Sekerákovi odoslaná odpoveď na jeho sťažnosť. 

Poslanci zobrali sťažnosť p. J. Sekeráka Bajerovce č. 99 na vedomie, po prerokovaní danej 

sťažnosti poverili p. starostu rokovať s dotknutými inštitúciami VLM, š. p. a LPD Bajerovce 

v danej sťažnosti a prijať účinné opatrenia. Starosta dal hlasovať o návrhu rokovať 

s dotknutými inštitúciami v danej sťažnosti a prijať účinné opatrenia 

 

  Hlasovanie:        za:  4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Kormoš Michal, Kormoš Ján)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 9/2021/20.8 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: sťažnosť p. J. Sekeráka, Bajerovce č. 99 

B. poveruje: starostu rokovať s dotknutými inštitúciami v danej sťažnosti a prijať účinné 

opatrenia 
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      Ďalšie návrhy na prerokovanie neboli navrhnuté a tak starosta ukončil tento bod 

rokovania.  

 

K bodu 9. Diskusia 

     Diskusia prebiehala počas rokovania 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:     4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Kormoš Michal, Kormoš Ján)  

                        proti :        0                                

                        zdržal sa:   0                                  

                        neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 10/2021/20.10  

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: návrh na uznesenia 

 

K bodu 11. Záver 

     Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Zapísala: Marta Lichvarčíková         

 

       

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

                                                                                               Michal Sekerák, starosta obce 

 

Overovatelia:  

Ján Kormoš                                                                                ................................................ 

 

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

 

 

 


