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Zápisnica  
z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,  

konaného dňa 03. 12. 2021 
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:        Michal Sekerák, starosta obce 

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

Neprítomní:    Poslanec: Ján Kormoš 

Ďalší prítomní:  Jozef Korínek, hlavný kontrolór obce,  Marta Lichvarčíková, prac. OcÚ 

 

PROGRAM  : 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 21. zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Plán kontrolnej činnosti 

6. Rozpočet na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 + stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k rozpočtu 

7. Rozpočtové opatrenia 

8. Žiadosť o užívanie pozemku 

9. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podporu rozvozu potravín 

10. Návrh čerpania kapitálového príjmu z predaja 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Návrh na uznesenie 

14. 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 Ján Kormoš z dôvodu 

pracovného vycestovania. 

 

K bodu 2. Schválenie programu 

     Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 21. zasadnutia OZ. O zmenu v programe 

zasadnutia OZ požiadala pracovníčka OcÚ p. Lichvarčíková a to o presun bodu č. 10. Návrh 

na čerpanie kapitálového príjmu z predaja pred bod programu č. 7. Rozpočtové opatrenia a to 

z toho dôvodu, že bod programu Návrh na čerpanie kapitálového príjmu z predaja súvisí 

s bodom programu Rozpočtové opatrenia. Ďalšie návrhy na doplnenie alebo zmenu programu 

neboli prednesené. Starosta obce dal hlasovať o programe 21. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v zmenenej štruktúre: 

 

PROGRAM  : 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 21. zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Plán kontrolnej činnosti 
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6. Rozpočet na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 + stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k rozpočtu 

7. Návrh čerpania kapitálového príjmu z predaja 

8. Rozpočtové opatrenia 

9. Žiadosť o užívanie pozemku 

10. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podporu rozvozu potravín 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Návrh na uznesenie 

14. Záver  

 

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

                         proti :        0                                

                         zdržal sa:   0                                  

                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 1/2021/21.2 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: program 21. 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 Nadežda Palgutová a Anna Prihodová. 

 

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

                          proti :        0                                

                          zdržal sa:   0                                  

                          neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

Uznesenie č. 2/2021/21.03 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach  

A. schvaľuje: 

-  overovateľov zápisnice: Nadežda Palgutová a Anna Prihodová 

 

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 obce hlasovať 

o predloženom návrhu návrhovej komisie. 

 

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

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 3/2021/21.4   

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Návrhová komisia:  Anna Prihodová 

                                                        Michal Kormoš 

                                                   Peter Sekerák 
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K bodu 5. Plán kontrolnej činnosti 
     V tomto bode rokovania vyzval starosta obce hlavného kontrolóra obce p. Korínka 

o prednesenie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022. Poslanci k prednesenému 

návrhu plánu kontrolnej činnosti nemali pripomienky ani návrhy a vzali ho na vedomie. 

 

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

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 4/2021/21.5 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022 

 

K bodu 6. Rozpočet na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 + stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k rozpočtu  

     Starosta obce uviedol, že počas zverejnenia návrhu rozpočtu na rok 2022 neboli na Obecný 

úrad Bajerovce doručené žiadne návrhy a ani pripomienky. Následne vyzval hlavného 

kontrolóra obce p. Korínka, aby predniesol svoje stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

Poslanci zobrali stanovisko hlavného kontrolóra obce Bajerovce k Návrhu rozpočtu Obce 

Bajerovce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 na vedomie. Potom dal starosta obce 

slovo ekonomickej pracovníčke p. Lichvarčíkovej. Nakoľko mali poslanci návrh rozpočtu 

obce na rok 2022 zaslaný na preštudovanie domov, tak pristúpili k prerokovaniu návrhu 

rozpočtu na rok 2022. Nejasnosti ohľadne rozpočtu ozrejmila p. Lichvarčíková. Pripomienky 

počas prerokovania tohto bodu neboli, rozpočet s výhľadom na roky 2023 a 2024 zobrali 

poslanci na vedomie. Starosta dal hlasovať o rozpočte na rok 2022. 

      

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

                         proti :        0                                

                         zdržal sa:   0                                  

                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 5/2021/21.6 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: 1. stanovisko hlavného kontrolóra obce Bajerovce k návrhu 

rozpočtu Obce Bajerovce na rok 2022 

                                     2. rozpočet s výhľadom na roky 2023 a 2024 

B. schvaľuje:  rozpočet obce na rok 2022 

 

K bodu 7. Návrh čerpania kapitálového príjmu z predaja     

     Návrh čerpania kapitálového príjmu z predaja majetku obce predniesla ekonomická 

pracovníčka OcÚ p. Lichvarčíková. Uviedla, že výška kapitálového príjmu z predaja majetku 

obce a to motorového vozidla Škoda Fábia, pozemku pod č. domu 39 a tzv. Cigansky pľac 

spolu činí 10 357,- eur. Návrh čerpania kapitálového príjmu: 

- 800,- eur projektová dokumentácia Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

- 320,- eur úprava projektovej dokumentácie vykurovania na projekt Stavebná úprava 

Obecného úradu Bajerovce 

- 1 250,50 eur na spolufinancovanie projektu Vybudovanie detského ihriska  

- 7 986,50 eur splátka istiny dlhodobého a krátkodobého úveru 
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P. Lichvarčíková informovala poslancov, že splatením istiny dlhodobého a krátkodobého 

úveru sa zníži zadlženosť obce, poklesnú výdavky na úroky z úveru a taktiež, že v prípade 

potreby je možnosť čerpania úveru z úverového účtu na kapitálové aj bežné výdavky. 

V prípade súhlasu sa návrh čerpania kapitálového príjmu  zapracuje do rozpočtového 

opatrenia č. 6/2021. Poslanci zobrali návrh čerpania kapitálového príjmu z predaja na 

vedomie. Po prerokovaní tohto bodu poslanci súhlasili s návrhom a zapracovaním čerpania 

kapitálového príjmu z predaja majetku obce v rozpočtovom opatrení č. 6/2021. 

 

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

                         proti :        0                                

                         zdržal sa:   0                                  

                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 6/2021/21.7 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: návrh čerpania kapitálového príjmu z predaja 

B. súhlasí: so zapracovaním čerpania kapitálového príjmu z predaja majetku v rozpočtovom 

opatrení č. 6/2021 

 

 

K bodu č. 8 Rozpočtové opatrenia 

     Rozpočtové opatrenia obce predniesla ekonomická pracovníčka p. Lichvarčíková. V 

rozpočtovom opatrení č. 3/2021 bola úprava rozpočtu na strane príjmov z účelovo určených 

grantov, dotácie na zamestnanosť §54 a zapojenie prostriedkov z predošlého obdobia. Na 

strane výdavkov bola úprava rozpočtu v nadväznosti na čerpanie vyššie uvedených príjmov.  

Poslanci zobrali Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 z 22. 10. 2021 na vedomie.  

 

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

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 7/2021/21.8 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: rozpočtové opatrenie č. 3/2021 zo dňa 22. 10.2021 

 

V rozpočtovom opatrení č. 4/2021 nastala úprava rozpočtu a to zvýšenie na strane príjmov 

a tiež zvýšenie na strane výdavkov. Poslanci prerokovali rozpočtové opatrenie č. 4/2021. 

K rozpočtovému opatreniu nemali pripomienky. Starosta dal hlasovať o rozpočtovom opatrení 

č. 4/2021 zo dňa 22. 10. 2021. 

 

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

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 8/2021/21.8 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: rozpočtové opatrenie č. 4/2021 zo dňa 22. 10. 2021 
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Pracovníčka p. Lichvarčíková predniesla v tomto bode rozpočtové opatrenie č. 5/2021 zo dňa  

30. 11. 2021. Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 sa týka úpravy na strane príjmov a to navýšenie 

dotácií z FP KNM na festival, vystúpenie DAD, z ÚPSVaR na zamestnanosť a presun  kódov 

zdrojov. Následne k navýšeným príjmov je úprava aj na strane výdavkov čo sa týka 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu a presun kódov zdrojov. Poslanci zobrali rozpočtové 

opatrenie č. 5/2021 zo dňa 30. 11. 2021 na vedomie. 

 

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

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 9/2021/21.8 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: rozpočtové opatrenie č. 5/2021 zo dňa 30. 11. 2021 

 

Posledným rozpočtovým opatrením na prerokovanie v tomto bode bolo rozpočtové opatrenie 

č. 6/2021 zo dňa 30. 11. 2021, ktoré sa týka úpravy rozpočtu a to navýšenie príjmov, 

navýšenie výdavkov, čerpanie kapitálového príjmu z predaja a tiež presuny medzi položkami. 

Po prerokovaní rozpočtového opatrenia poslancami, dal starosta hlasovať o rozpočtovom 

opatrení č. 6/2021 zo dňa 30. 11. 2021. 

 

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

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 10/2021/21.8 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: rozpočtové opatrenie č. 6/2021 zo dňa 30. 11. 2021 

 

K bodu 9. Žiadosť o užívanie pozemku 
     Starosta v úvode tohto bodu predniesol Žiadosť o užívanie pozemku, ktorá bola doručená 

od p. Budziňáka. Žiadosť sa týka pozemku vo vlastníctve obce a to parcela č. 465/5 KN C a to 

na umiestnenie včelstiev na danom pozemku. Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

Poslanci zobrali žiadosť o užívanie pozemku parcela č. 465/5 KN C na vedomie a po 

prerokovaní sa zhodli, že včelárstvo treba podporiť, súhlasili s užívaním pozemku parcela č. 

465/5 KN C na umiestnenie včelstva s tým, že podmienky užívania budú stanovené v Zmluve 

o nájme pozemku.  

 

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

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 11/2021/21.9 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: Žiadosť o užívanie pozemku parcela č. 465/5 KN C 

B. súhlasí: s užívaním pozemku parcela č. 465/5 KN C na umiestnenie včelstva, podmienky 

užívania budú stanovené v Zmluve o nájme pozemku 
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K bodu 10. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podporu rozvozu potravín 

     Na Obecný úrad v Bajerovciach bola doručená Žiadosť o poskytnutie finančného 

príspevku na podporu rozvozu potravín a to od občianskeho združenia Svetlo pod Tatrami, 

Vyšné Ružbachy. Starosta predniesol žiadosť, v ktorej združenie žiada o finančný príspevok 

na podporu a zabezpečovanie pravidelného rozvozu potravín na rok 2022 v odporúčanej 

výške 1000,- eur. Príspevok je určený na PHM a servisné náklady. Starosta otvoril k tomuto 

bodu rokovania diskusiu. Poslanci vzali žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na 

podporu rozvozu potravín na vedomie. Pracovníčka upozornila prítomných, že obec nemá 

prijaté Všeobecne záväzné nariadenie na poskytnutie dotácie právnickým osobám, fyzickým 

osobám-podnikateľom. Poslanci žiadosť prerokovali, majú za to, že predaj potravín nie je 

sociálna pomoc, ale podnikateľská činnosť náklady ktorej by mali byť zhodnotené v cene 

tovaru. V prípade priaznivej finančnej situácie obec nanovo prehodnotí žiadosť o finančnú 

podporu.  

 

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

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 12/2021/21.10 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podporu rozvozu 

potravín 

 

K bodu 11. Rôzne    

     V bode Rôzne sa o slovo prihlásil poslanec Michal Kormoš. Uviedol, že či v prípade 

záujmu  o kúpu vozidla POKA – poľnej kuchyne, by bol záujem o predaj tohto vozidla. 

Poslanci zobrali návrh na predaj vozidla POKA – poľná kuchyňa na vedomie a následne 

prerokovali túto tému. Čo obec ešte z tohto vozidla plánuje využívať je skriňa-poľná kuchyňa. 

Táto by predmetom prípadného záujmu o predaj nebola. Pojazdná časť vozidla (kabína 

a podvozok) v prípade záujme o kúpu môže byť predmetom predaja.  

 

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

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 13/2021/21.11 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: návrh na predaj vozidla POKA-poľná kuchyňa 

 

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

 

K bodu 12. Diskusia 

     Diskusia prebiehala počas rokovania jednotlivých bodov programu. 

 

K bodu 13. Návrh na uznesenie 

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

uznesenie nemali pripomienky a tak p. Prihodová dala hlasovať o návrhu na uznesenia:  
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Hlasovanie:    za:     4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Kormoš Michal, Sekerák Peter)  

                        proti :        0                                

                        zdržal sa:   0                                  

                        neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 14/2021/21.13  

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: návrh na uznesenia 

 

K bodu 14. Záver 

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

zastupiteľstva. 

 

Zapísala: Marta Lichvarčíková         

 

       

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

                                                                                               Michal Sekerák, starosta obce 

 

Overovatelia:  

Anna Prihodová                                                                         ................................................ 

 

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

 

 

 


