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Zápisnica  
z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,  

konaného dňa 20. 7. 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. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti 

6. Určenie výkonu funkcie starostu 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Návrh na uznesenie 

10. 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 ospravedlnili poslanci Ján Kormoš 

a Nadežda Palgutová z dôvodu práceneschopnosti.  

 

K bodu 2. Schválenie programu 

     Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 24. zasadnutia OZ. Ďalšie návrhy na 

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

24. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

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

                         proti :        0                                

                         zdržal sa:   0                                  

                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 1/2022/24.2 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: program 24. 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 Peter Sekerák a Michal Kormoš. 

 

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

                          proti :        0                                
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                          zdržal sa:   0                                  

                          neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

Uznesenie č. 2/2022/24.3 

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. 3/2022/24.4   

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Návrhová komisia:  Anna Prihodová 

                                                         Michal Kormoš 

                                                   Peter Sekerák 

 

K bodu 5. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti 
     V tomto bode rokovania starosta prečítal Žiadosť o odkúpenie pozemku. Ide o pozemok 

registra KN C parcela č. 162/4 o výmere 1 179 m2, druh pozemku orná pôda, k. ú. Bajerovce, 

vytvorenej geometrickým plánom č. G1-403/2022 a oddelenej z pozemku KN C parcela č. 

162/1 na hone zvanom Kertišňa. Žiadosť o pozemok podal Kormoš K., bytom v Šambrone. 

Poslanci zobrali žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti na vedomie s tým, že ju prerokuje na 

ďalšom zasadnutí OZ. 

 

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

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

 

Uznesenie č. 4/2022/24.5 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti a prerokuje na ďalšom zasadnutí 

OZ 

 

K bodu 6. Určenie výkonu funkcie starostu 

     Starosta obce uviedol, že v súvislosti s konaním Volieb do orgánov samosprávy obcí dňa 

29. 10. 2022 je úlohou podľa § 11 ods. 4 písm. i) z. 369/1990 Zb. určiť na celé funkčné 

obdobie rozsah výkonu funkcie starostu obce. Následne otvoril k tomuto bodu diskusiu. Po 

prerokovaní tohto bodu a podaní návrhov od poslancov na plný rozsah výkonu funkcie 

starostu obce dal starosta hlasovať o určení výkonu funkcie starostu obce Bajerovce pre nové 

volebné obdobie r. 2022 2026 v rozsahu jedna, t. z. v plnom rozsahu. 
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 Hlasovanie:     za:    3 (Prihodová Anna, Kormoš Michal, Sekerák Peter)    

                         proti :        0                                

                         zdržal sa:   0                                  

                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 5/2022/24.6 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. určuje: výkon funkcie starostu obce Bajerovce pre nové volebné obdobie r. 2022 – 

2026 v rozsahu jedna, t. z. v plnom rozsahu                       

   

K bodu 7. Rôzne 

     V bode Rôzne sa o slovo prihlásila pracovníčka OcÚ p. Lichvarčíková, ktorá požiadala 

o prednesenie rozpočtových opatrení obce. V rozpočtovom opatrení č. 3/2022 boli urobené 

úpravy na strane príjmov zapojenie prostriedkov z predchádzajúcich rokov a na strane 

výdavkov čerpanie týchto prostriedkov. V rozpočtovom opatrení č. 4/2022 boli urobené 

úpravy na strane príjmov aj výdavkov a to hlavne príjem dotácií pre DHZ, z ÚPSVaR a ich 

čerpanie na strane výdavkov, ďalej príjem darov na festival a príspevku z Envirofondu. Ďalej 

boli v tomto rozpočtovom opatrení presunuté prostriedky medzi oddielmi a položkami na 

strane výdavkov čerpaných z vlastných prostriedkov. Po prerokovaní rozpočtových opatrení 

poslancami, ktorí nemali žiadne pripomienky dal starosta hlasovať o rozpočtovom opatrení č. 

3/2022 zo dňa 28. 4. 2022 a rozpočtovom opatrení č. 4/2022 zo dňa 19. 7. 2022. 

 

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

                         proti :        0                                

                         zdržal sa:   0                                  

                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 6/2022/24.7 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: rozpočtové opatrenie č. 3/2022 zo dňa 28. 4. 2022 a rozpočtové opatrenie 

č. 4/2022 zo dňa 19. 7. 2022 

 

Ďalej v tomto bode informoval starosta poslancov o projektoch: „Stavebná úprava  obecného 

úradu“ a „Viacúčelové športové ihrisko“. Čo sa týka projektu rekonštrukcie budovy obecného 

úradu, tak starosta uviedol, že sa čaká za podpisom zmluvy s poskytovateľom dotácie. Po 

podpise zmluvy a dohode s dodávateľom diela sa pristúpi k rekonštrukčným prácam na 

budove. V realizácii projektu ihriska sa bude pokračovať po ukončení podujatia 26. ročník 

rusínskeho festivalu. Ďalej starosta informoval o už zabezpečených vecí ohľadne festivalu, 

ktorý sa uskutoční v nedeľu (24. 7. 2022).        

                      

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

 

K bodu 8. Diskusia 

     Diskusia prebiehala počas rokovania jednotlivých bodov programu. 

 

K bodu 9. 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:     3 (Prihodová Anna, Kormoš Michal, Sekerák Peter)  

                        proti :        0                                

                        zdržal sa:   0                                  

                        neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

 

Uznesenie č. 7/2022/24.9  

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: návrh na uznesenia 

 

K bodu 10. 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                                                                          ................................................ 

 

 

 


