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Zápisnica  
z 23. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,  

konaného dňa 20. 6. 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 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže-predaj V3S 

6. Určenie volebného obvodu a určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2021 a Záverečný účet 

obce za rok 2021 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver  

 

K bodu 1. Otvorenie 

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Michal Sekerák o 18:30 hod. po 

uplynutí čakacej doby 30 min. nakoľko hlavný kontrolór obce p. Korínek neoznámil neúčasť 

na 23. zasadnutí obecného zastupiteľstva. Starosta privítal všetkých prítomných, skonštatoval, 

že traja poslanci sú prítomní a zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášaniaschopné. 

Z účasti na zasadnutí OZ sa ospravedlnili poslanci Ján Kormoš a Nadežda Palgutová 

z dôvodu práceneschopnosti. Hlavný kontrolór obce p. Korínek počas otvorenia zasadnutia 

nebol prítomný. 

 

K bodu 2. Schválenie programu 

     Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 23. zasadnutia OZ. Ďalšie návrhy na 

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

23. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

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

                         proti :        0                                

                         zdržal sa:   0                                  

                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 1/2022/23.2 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: program 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
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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. 2/2022/23.3 

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. 3/2022/23.4   

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Návrhová komisia:  Anna Prihodová 

                                                         Michal Kormoš 

                                                   Peter Sekerák 

 

K bodu 5. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže-predaj V3S 
     V tomto bode rokovania pristúpili prítomní poslanci k vyhodnoteniu verejnej obchodnej 

súťaže  predať hnuteľný majetok vo vlastníctve obce a to motorové vozidlo nákladné PV3S-

POKA bez nadstavby na základe vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže. Pracovníčka obce 

uviedla, že do termínu uvedeného v zámere č. 2/2022 na odovzdanie návrhov nebol na 

Obecnom úrade v Bajerovciach evidovaný žiaden návrh. Záznam z vyhodnotenia verejnej 

obchodnej súťaže zobrali poslanci OZ na vedomie a potvrdili svojím podpisom. Následne 

prerokovali tento bod rokovania a dali návrh na vyhlásenie II. kola verejnej obchodnej súťaže 

s termínom do 1. 8. 2022 do 12:00 hod., ostatné podmienky ostávajú nezmenené. Starosta dal 

hlasovať o prednesenom návrhu na vyhlásenie II. kola verejnej obchodnej súťaže na motorové 

vozidlo PV3S do 1. 8. 2022 do 12:00 hod., ostatné podmienky ostávajú nezmenené. 

 

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

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  
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Uznesenie č. 4/2022/23.5 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: Záznam z vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže-PV3S 

B. schvaľuje: vyhlásenie II. kola verejnej obchodnej súťaže na motorové vozidlo PV3S do 1. 

8. 2022 do 12:00 hod., ostatné podmienky ostávajú nezmenené. 

 

K bodu 6. Určenie volebného obvodu a určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva 

     Starosta obce uviedol, že Rozhodnutím predsedu Národnej rady SR z 8. júna 2022 

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov 

samosprávnych krajov na sobotu 29. októbra 2022 bola určená lehota na určenie volebného 

obvodu a určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo podľa 

počtu obyvateľov obce určí na celé volebné obdobie počet poslancov obecného zastupiteľstva. 

Podľa počtu obyvateľov v našej obci je možnosť určiť počet poslancov 3 až 5, zároveň určiť 

aj počet volebných obvodov. Starosta vyzval poslancov vyjadriť sa k tejto téme. Poslanci 

zhodne určili počet obvodov 1 a počet poslancov 5 (päť), vzhľadom k tomu, že väčšina 

produktívneho obyvateľstva cestuje za prácou aj do zahraničia a nie každý je v čase 

zasadnutia prítomný 

 

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

                         proti :        0                                

                         zdržal sa:   0                                  

                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 5/2022/23.6 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. určuje: podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 5 (päť) poslancov, 

ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode 

 

K bodu 7. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2021 

a Záverečný účet obce za rok 2021 

     V tomto bode starosta uviedol, že nakoľko hlavný kontrolór obce sa doposiaľ na 

zasadnutie obecného zastupiteľstva nedostavil, tak navrhol prerokovať Návrh Záverečného 

účtu za rok 2021 s tým, že schvaľovať sa bude po prednesení stanoviska hlavného kontrolóra 

obce k Záverečnému účtu obce za rok 2021. Poslanci s týmto návrhom súhlasili. Pracovníčka 

OcÚ uviedla, že návrh Záverečného účtu za rok 2021 mali poslanci zaslaný na preštudovanie 

doma. Informovala tiež, že počas zverejnenia návrhu na úradnej tabuli a webovej stránke obce 

neboli podané žiadne písomné pripomienky k danému návrhu Záverečného účtu za rok 2021. 

Starosta vyzval poslancov k prerokovaniu návrhu Záverečného účtu za rok 2021. Poslanci 

nemali žiadne pripomienky ani návrhy. Počas prerokovania návrhu Záverečného účtu obce za 

rok 2021 sa do miestnosti konania 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bajerovciach 

dostavil hlavný kontrolór obce p. Korínek. Ospravedlnil sa z neskorého príchodu na 

zasadnutie. Starosta informoval hlavného kontrolóra p. Korínka o priebehu 23. zasadnutia OZ 

a nakoľko poslanci prerokovali návrh Záverečného účtu za rok 2021 vyzval p. Korínka, aby 

predniesol svoje stanovisko k návrhu. Poslanci zobrali stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2021 na vedomie. Keďže ďalšie pripomienky 

a návrhy k tomuto bodu rokovania neboli dal starosta obce hlasovať o návrhu Záverečného 

účtu obce a celoročného hospodárenia bez výhrad. 

 

 



 

 4 

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

                         proti :        0                                

                         zdržal sa:   0                                  

                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 6/2022/23.7 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce 

Bajerovce za rok 2021 

B. schvaľuje: Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

 

Následne dal starosta hlasovať o návrhu použitia prebytku rozpočtového hospodárenia na 

tvorbu rezervného fondu vo výške 652,66 eur. 

 

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

                         proti :        0                                

                         zdržal sa:   0                                  

                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 7/2022/23.7 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach  

A. schvaľuje: použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 

výške 652,66 eur. 

 

 

K bodu 8. Rôzne 

     V bode Rôzne sa o slovo prihlásil starosta obce. Informoval poslancov o schválených 

projektoch a to: Viacúčelové športové ihrisko a Stavebná úprava Obecného úradu Bajerovce. 

Obidva projekty boli schválené, zmluvy do dňa konania tohto zasadnutia podpísané ešte 

neboli. Po podpise zmlúv sa následne pristúpi k ďalším krokom. Spôsob poskytnutia 

finančného príspevku pri obidvoch projektoch je refundácia. Starosta tiež uviedol, že na 

oslavy 100. výročia DHZ bola schválená dotácia z PSK. 100. výročie a tiež 26. ročník 

rusínskeho festivalu sa uskutočnia v jeden deň. Poslanci prerokovali prípravy na realizáciu 

obidvoch podujatí.  

                             

 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 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  
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Uznesenie č. 8/2022/23.10  

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:  

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

 

 

 

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

 

 

 


