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Zápisnica  
z 25. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,  

konaného dňa 1 8. 2022 
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:        Michal Sekerák, starosta obce 

                         Poslanci: Anna Prihodová, Nadežda Palgutová, Peter Sekerák 

Neprítomní:    Poslanec: Ján Kormoš, Michal Kormoš 

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. Ocenenie majetku reálnou hodnotou 

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 Michal 

Kormoš z dôvodu práceneschopnosti.  

 

K bodu 2. Schválenie programu 

     Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 25. zasadnutia OZ. Ďalšie návrhy na 

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

25. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

Hlasovanie:     za:     3 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter)    

                         proti :        0                                

                         zdržal sa:   0                                  

                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 1/2022/25.2 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: program 25. 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 Peter Sekerák . 

 

Hlasovanie:      za:    3 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter)    

                          proti :        0                                



 

 2 

                          zdržal sa:   0                                  

                          neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

Uznesenie č. 2/2022/25.3 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach  

A. schvaľuje: 

-  overovateľov zápisnice: Nadežda Palgutová a Peter Sekerák 

 

K  bodu 4. Voľba návrhovej komisie 

     Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov Annu Prihodovú, Nadeždu 

Palgutovú 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, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 3/2022/25.4   

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Návrhová komisia:  Anna Prihodová 

                                                         Nadežda Palgutová 

                                                   Peter Sekerák 

 

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

súťaže - predaj hnuteľného majetku obce  a to motorové vozidlo nákladné PV3S-POKA bez 

nadstavby na základe vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže II. kolo. Pracovníčka obce p. 

Lichvarčíková uviedla, že do termínu uvedeného v zámere č. 3/2022 na odovzdanie návrhov 

je na Obecnom úrade v Bajerovciach evidovaný jeden návrh. Poslanci, ktorí sú zároveň 

komisiou pristúpili k otvoreniu obálky a vyhodnoteniu návrhu, o ktorom bol vyhotovený 

záznam. Záznam zobrali poslanci na vedomie a po prerokovaní dal starosta hlasovať o predaji 

hnuteľného majetku PV3S za ponúknutú cenu 2 022,- eur bez nadstavby. 

 

Hlasovanie:        za:  3 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

 

Uznesenie č. 4/2022/25.5 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

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

B. schvaľuje: predaj hnuteľného majetku PV3S za ponúknutú cenu 2 022,- eur bez nadstavby 

 

K bodu 6. Ocenenie majetku reálnou hodnotou 

     Starosta obce uviedol, že v tomto bode sa bude oceňovať majetok reálnou hodnotou a to 

nadobudnutý Darovacou zmluvou č. p. : KRHZ-PO-VO-285-025/2022. Ide o hasičské vozidlo 

IVECO Daily CAS 15 hodnota vozidla, rok výroby 2015, po odpise je hodnota vo výške 

46 242,60 eur a prívesného vozíka s protipovodňovou výbavou zn. KOVOFLEX, rok výroby 
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2015, hodnota vozidla po odpise je vo výške 0,- eur. Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

Po prerokovaní tejto témy poslancami, kde zobrali do úvahy reálne opotrebenie hasičského 

vozidla a prívesného vozíka s doplnkami a tiež dovybavenie týchto vozidiel počas výpožičky 

navrhli oceniť majetok a zaradiť do evidencie majetku obce vo výške 50 000,- eur hasičské 

vozidlo IVECO Daily CAS 15 a vo výške 6 000,- eur protipovodňový prívesný vozík 

s doplnkami. Starosta dal hlasovať o návrhu ocenenia majetku reálnou hodnotou IVECO 

Daily CAS 15 s výbavou vo výške 50 000,- eur a ocenenie majetku reálnou hodnotou 

protipovodňový príves s doplnkami vo výške 6 000,- eur 

 

 Hlasovanie:     za:    3 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter)    

                         proti :        0                                

                         zdržal sa:   0                                  

                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 5/2022/25.6 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: ocenenie majetku reálnou hodnotou IVECO Daily CAS 15 s výbavou vo výške 

50 000,- eur a ocenenie majetku reálnou hodnotou protipovodňový príves s doplnkami vo 

výške 6 000,- eur 

 

K bodu 7. Rôzne 

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

o prednesenie rozpočtového opatrenia obce. Uviedla, že v rozpočtovom opatrení č. 5/2022 

boli urobené úpravy na strane príjmov a výdavkov a to úpravy prostriedkov z UPSVaR, a 

presuny medzi položkami. Poslanci po prerokovaní zobrali rozpočtové opatrenie na vedomie. 

Starosta dal hlasovať o predloženom rozpočtovom opatrení č. 5/2022 z 27. 7. 2022. 

 

Hlasovanie:     za:    3 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter)    

                         proti :        0                                

                         zdržal sa:   0                                  

                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 6/2022/25.7 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: rozpočtové opatrenie č. 5/2022 zo dňa 27. 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:  

 

Hlasovanie:    za:     3 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter)  

                        proti :        0                                

                        zdržal sa:   0                                  

                        neprítomní pri hlasovaní:  0  
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Uznesenie č. 7/2022/25.9  

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

 

 

 

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

 

 

 


