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Zápisnica  
z 22. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,  

konaného dňa 26. 4. 2022 
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:        Michal Sekerák, starosta obce 

                         Poslanci: Anna Prihodová, Michal Kormoš, Peter Sekerák 

Neprítomní:    Poslanec: Ján Kormoš, Nadežda Palgutová 

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

 

PROGRAM  : 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 22. zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Záver finančnej kontroly 

6. Súčinnosť pri usporiadaní medzinárodných cyklistických pretekov 

7. Predaj hnuteľného majetku- V3S 

8. Vysporiadanie nehnuteľnosti-pozemok KN C parcela č. 46 

9. Určenie hodnoty majetku-drevený prístrešok 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie 

13. Záver  

 

K bodu 1. Otvorenie 

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Michal Sekerák. Privítal všetkých 

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

je uznášaniaschopné. Z účasti na zasadnutí OZ sa ospravedlnil poslanec Ján Kormoš z dôvodu 

pracovného vycestovania do zahraničia a Nadežda Palgutová z dôvodu práceneschopnosti. 

 

K bodu 2. Schválenie programu 

     Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 22. zasadnutia OZ. Ďalšie návrhy na 

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

22. zasadnutia obecného zastupiteľstva v zmenenej štruktúre:  

 

Hlasovanie:     za:     3 (Prihodová Anna, Kormoš Michal, Sekerák Peter)    

                         proti :        0                                

                         zdržal sa:   0                                  

                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 1/2022/22.2 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: program 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 

 

 



 

 2 

K bodu č. 3 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

zápisnice poslanci Peter Sekerák a Michal Kormoš. 

 

Hlasovanie:      za:    3 (Prihodová Anna, Kormoš Michal, Sekerák Peter)    

                          proti :        0                                

                          zdržal sa:   0                                  

                          neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

Uznesenie č. 2/2022/22.03 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach  

A. schvaľuje: 

-  overovateľov zápisnice: Peter Sekerák a Michal Kormoš 

 

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:  3 (Prihodová Anna, Kormoš Michal, Sekerák Peter)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 3/2022/22.4   

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Návrhová komisia:  Anna Prihodová 

                                                        Michal Kormoš 

                                                   Peter Sekerák 

 

K bodu 5. Záver finančnej kontroly 
     V tomto bode rokovania vyzval starosta obce hlavného kontrolóra obce p. Korínka 

o prednesenie záveru finančnej kontroly. P. Korínek uviedol, že vypracoval dve správy. 

Predniesol správu z výsledku kontroly riadnej inventarizácie majetku, záväzkov ako aj 

rozdielov v majetku a záväzkov k 31. 12. 2021 v obci Bajerovce a následne správu z výsledku 

kontroly o vedení pokladne a nakladaní s pokladničnou hotovosťou a o vedení účtovníctva 

v obci Bajerovce za obdobie druhého polroka 2021. Poslanci k správam nemali žiadne 

pripomienky a zobrali ich na vedomie. 

 

Hlasovanie:        za:  3 (Prihodová Anna, Kormoš Michal, Sekerák Peter)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 4/2022/22.5 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie:  
- Správu hlavného kontrolóra obce z výsledku kontroly riadnej inventarizácie majetku, 

záväzkov ako aj rozdielov v majetku a záväzkov k 31. 12. 2021 v obci Bajerovce  
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- Správu hlavného kontrolóra obce z výsledku kontroly o vedení pokladne a nakladaní 

s pokladničnou hotovosťou a o vedení účtovníctva v obci Bajerovce za obdobie druhého 

polroka 2021 

 

K bodu 6. Súčinnosť pri usporiadaní medzinárodných cyklistických pretekov 

     Starosta obce uviedol, že v dňoch od 29. 4. 2022 do 3. 5. 2022 sa uskutočnia 

Medzinárodné cyklistické preteky pre mladých profesionálov do 23 rokov. Preteky 

prechádzajú územím troch krajín-Poľsko, Maďarsko a Slovensko. Obec Bajerovce bola 

požiadaná o súčinnosť pri zabezpečení bezpečnosti počas pretekov pri prejazde cez našu obec. 

Cez obec Bajerovce je naplánovaný pretek amatérov 30. 4. 2022 (sobota) a pretek 

profesionálov 1. 5. 2022 (nedeľa). Prejazd sa uskutoční 2x v sobotu a 2x v nedeľu počas 

presného rozpisu. Starosta preto požiadal dobrovoľných hasičov pri zabezpečení bezpečnosti 

pretekov a to zatarasením miestnych komunikácií s výjazdom na hlavnú štátnu cestu III. 

triedy v čase podľa harmonogramu určeného pre obec Bajerovce a tiež pri usmerňovaní 

občanov a návštevníkov obce. Poslanci zobrali súčinnosť pri usporiadaní medzinárodných 

cyklistických pretekov na vedomie. 

 

 Hlasovanie:     za:    3 (Prihodová Anna, Kormoš Michal, Sekerák Peter)    

                         proti :        0                                

                         zdržal sa:   0                                  

                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 5/2022/22.6 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: súčinnosť pri usporiadaní medzinárodných cyklistických pretekov  

 

K bodu 7. Predaj hnuteľného majetku – V3S   

     V tomto bode starosta obce dal návrh predaja hnuteľného majetku a to vozidla Kuchyňa 

poľná POKA (V3S). Dôvod návrhu na predaj je neupotrebiteľnosť, zastaranosť a pre obec 

finančne náročnú opravu vozidla. Následne vyzval poslancov na prerokovanie návrhu. 

Poslanci navrhli predať vozidlo V3S bez nadstavby, ktorú by obec využila pri usporadúvaní 

rôznych akcií. Predaj bol navrhnutý spôsobom vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže, kde 

budú určené podmienky predaja, cena sa stanoví podľa odborného posudku znalca na 

autodopravu. Ďalšie pripomienky k tomuto bodu neboli navrhnuté a tak dal starosta hlasovať 

o predaji PV3S POKA bez nadstavby, spôsob predaja-verejná obchodná súťaž. Podmienky sa 

zverejnia na obecnej stránke. Cena PV3S-POKA sa stanoví podľa odborného znaleckého 

posudku.  

 

Hlasovanie:     za:     3 (Prihodová Anna, Kormoš Michal, Kormoš Ján)    

                         proti :        0                                

                         zdržal sa:   0                                  

                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 6/2022/22.7 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: predaj PV3S-POKA bez nadstavby, spôsob predaja-verejná obchodná súťaž. 

Podmienky sa zverejnia na obecnej stránke. Cena PV3S-POKA sa stanoví podľa odborného 

znaleckého posudku.  
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K bodu č. 8 Vysporiadanie nehnuteľnosti-pozemok KN C parcela č. 46. 

     Starosta obce uviedol, že tento bod rokovania sa týka pozemku, o ktorého vysporiadanie 

požiadala p. H. Starcová. Na 20. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Bajerovciach OZ 

súhlasilo s predajom časti pozemku KN E parcela č. 46 p. Starcovej po vyhotovení 

geometrického plánu na tú časť, ktorá bude predmetom predaja a to z toho dôvodu, že na 

danej parcele, ktorú p. Starcová dlhodobo užíva sa nachádza trafostanica. Starosta uviedol, že 

na základe vyhotoveného geometrického plánu č. 180/2021, ktorý vyhotovil Geograf Lipany 

s.r.o., Jarková 1205/34, 082 71 Lipany geodetom Matejom Andraščíkom parcela č. 46 

zanikla. GP č. 180/2021 sa parcela rozdelila na parcelu č. 92/3 o výmere 46 m2 a parcela č. 

92/4 o výmere 114 m2, druh pozemku trvalo trávne porasty sa nemenil, k. ú. Bajerovce. 

Predmetom prerokovania tohto bodu je parcela č. 92/4 o výmere 114 m2, druh pozemku trvalo 

trávne porasty, k. ú. Bajerovce. Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. Poslanci vzhľadom 

k tomu, že daný pozemok p. Starcová dlhodobo užíva, stará sa o neho a tiež na základe 

dokladov priložených k žiadosti, kde predkovia menovanej boli držiteľom daného pozemku 

na základe Dohody o zriadení práva osobného užívania pozemku navrhli predaj pozemku na 

základe prípadu hodného osobitého zreteľa. Predajná cena bola určená na 2,50 eur/m2. Po 

prerokovaní tohto bodu dal starosta hlasovať o zámere predaja podľa prípadu hodného 

osobitého zreteľa, časť parcely KN E č. 46 rozdelenej GP č. 180/2021 o výmere 114 m2 

parcelu č. 92/4, druh pozemku trvalo trávnatý porast, cena pozemku 2,50 eur za 1 m2. 

 

Hlasovanie:        za:  3 (Prihodová Anna, Kormoš Michal, Sekerák Peter)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 7/2022/22.8 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: zámer predaja podľa prípadu hodného osobitého zreteľa, časť parcely KN E č. 

46 rozdelenej GP č. 180/2021 o výmere 114 m2 parcelu č. 92/4, druh pozemku trvalo trávnatý 

porast, cena pozemku 2,50 eur za 1 m2  

 

K bodu 9. Určenie hodnoty majetku-drevený prístrešok 
     V úvode tohto bodu rokovania starosta uviedol, že okrem určenia hodnoty dreveného 

prístrešku je treba určiť aj hodnotu majetku a to výpočtovej techniky DCOM, ktorá na základe 

Zmluvy o prevode vlastníckeho práva sa stala majetkom obce. Informoval, že čo sa týka 

dreveného prístrešku, tak sa jedná o prístrešok, ktorý sa nachádza pri novom cintoríne vedľa 

autobusovej zastávky. Drevený prístrešok bol obstaraný v rámci projektu Združenia obcí 

Hornej Torysy a Kúpno-predajnou zmluvou zo dňa 24. 3. 2022 za symbolickú cenu 1,- eur sa 

stal majetkom obce. Obstarávacia cena dreveného prístrešku bola 1 000,- eur. Starosta otvoril 

diskusiu. Po prerokovaní tohto bodu poslanci určili reálnu hodnotu dreveného prístrešku vo 

výške 300,- eur. Starosta dal hlasovať o reálnej hodnote dreveného prístrešku vo výške 300,- 

eur. 

 

Hlasovanie:        za:  3 (Prihodová Anna, Kormoš Michal, Sekerák Peter)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  
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Uznesenie č. 8/2022/22.9 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: reálna hodnota dreveného prístrešku vo výške 300,- eur 

Ďalej v tomto bode rokovania vyzval starosta obce pracovníčku OcÚ p. Lichvarčíkovú, aby 

informovala poslancov o výpočtovej technike DCOM. Pracovníčka OcÚ uviedla, že na 

základe Zmluvy o prevode výpočtovej techniky bola prevedená do vlastníckeho práva obce 

Bajerovce výpočtová technika zapožičaná pri zapojení do informačného systému DCOM. 

Prevod vlastníckeho práva bol bezodplatne. Obec Bajerovce tak získala 1ks PC HP6305 s 

príslušenstvom, notebook HP 455G2 2 ks a laserovú tlačiareň HP 1 ks. Výpočtová technika 

bola obstaraná v roku 2015 v celkovej výške 2 689,92 eur. Následne otvoril starosta k tejto 

téme diskusiu. Po prerokovaní tejto témy poslancami, kde poslanci zobrali do úvahy dobu 

používania a tiež ceny na trhu s výpočtovou technikou stanovili reálnu hodnotu PC 

a notebookov vo výške 50,- eur/ks a reálnu hodnotu tlačiarne 20,- eur. Starosta dal hlasovať 

o návrhu reálnej hodnoty notebook HP455G2 vo výške 50,- eur/ks, PC HP6305 vo výške 50,- 

eur, tlačiareň HP vo výške 20,- eur. 

 

 

Hlasovanie:        za:  3 (Prihodová Anna, Kormoš Michal, Sekerák Peter)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 9/2022/22.9 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: reálna hodnota notebook HP455G2 vo výške 50,- eur/ks, PC HP6305 vo výške 

50,- eur, tlačiareň HP vo výške 20,- eur. 

 

 

K bodu 10. Rôzne 

     V bode Rôzne sa o slovo prihlásila p. Lichvarčíková, pracovníčka OcÚ. Vystúpila v tomto 

bode s pripravenými rozpočtovými opatreniami, ktoré v čase vyhotovenia pozvánky na 

zasadnutie OZ neboli pripravené. Uviedla, že rozpočtové opatrenie č. 1 a č. 2 sú vyhotovené 

ako vyrovnané. Úpravy rozpočtu v rozpočtovom opatrení č. 1 boli vykonané na strane 

príjmov a to hlavne zapojenie prostriedkov do rozpočtu z predošlého roka a ich čerpanie na 

strane výdavkov, ďalej príjem dotácie na Register obyvateľstva a Register adries, príjem 

náhrad z poistného plnenia a presun prostriedkov na novú položku Správne poplatky. 

Následne na  strane výdavkov boli vykonané úpravy a to hlavne čerpanie príjmov z vyššie 

uvedených dotácií, z náhrad a presun prostriedkov medzi položkami a oddielmi v závislosti 

od potrieb obce. V rozpočtovom opatrení č. 2 bol vykonaný presun prostriedkov medzi 

oddielmi a položkami. Po prerokovaní navrhnutých rozpočtových opatreniach poslancami dal 

starosta hlasovať o rozpočtovom opatrení č. 1 a č. 2 zo dňa 25. 4. 2022 

 

  Hlasovanie:     za:  3 (Prihodová Anna, Kormoš Michal, Sekerák Peter)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 10/2022/22.10 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: rozpočtové opatrenia č. 1 a č. 2 zo dňa 25. 4. 2022 
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     Ďalej sa v tomto bode rokovania prihlásil o slovo starosta obce p. Sekerák. Navrhol 

vysporiadať pozemok, ktorý je pod domom súp. číslo 68 a pozemky, ktoré tvoria dvor 

a záhradu k tomuto domu. Uviedol tiež, že fyzická osoba, ktorá sa zaoberala vysporiadaním 

týchto pozemkov  a rokovala s vlastníkmi sa rozhodla v tomto vysporiadaní nepokračovať. 

Starosta otvoril k tejto téme diskusiu. Po prerokovaní tejto témy poslanci uviedli, že ak bude 

finančná situácia obce priaznivejšia, tak sa môžu k tejto téme, ak to bude ešte aktuálne vrátiť. 

Zobrali do úvahy aj tú skutočnosť, že vysporiadavanie pozemkov je časovo náročné.                       

                             

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

 

K bodu 11. Diskusia 

     Diskusia prebiehala počas rokovania jednotlivých bodov programu. 

 

K bodu 12. 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:  

 

Hlasovanie:    za:     3 (Prihodová Anna, Kormoš Michal, Sekerák Peter)  

                        proti :        0                                

                        zdržal sa:   0                                  

                        neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 11/2022/22.12  

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: návrh na uznesenia 

 

K bodu 13. Záver 

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

zastupiteľstva. 

 

Zapísala: Marta Lichvarčíková         

 

       

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

                                                                                               Michal Sekerák, starosta obce 

 

 

Overovatelia:  

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

 

 

 

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