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Zápisnica  
z 26. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,  

konaného dňa 16. 9. 2022 
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:        Michal Sekerák, starosta obce 

                         Poslanci: Nadežda Palgutová, Peter Sekerák, Michal Kormoš 

Neprítomní:    Poslanec: Ján Kormoš, Anna Prihodová 

Ďalší prítomní:  Marta Lichvarčíková, prac. OcÚ 

 

PROGRAM  : 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. VZN obce Bajerovce č. 1/2022 o opatrovateľskej službe-návrh 

6. Návrh na zakúpenie techniky na zimnú údržbu 

7. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Návrh na uznesenie 

11. 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 

z dôvodu pracovného vycestovania do zahraničia a Anna Prihodová z dôvodu 

práceneschopnosti. Hlavný kontrolór obce p. Korínek sa z účasti na zasadnutí ospravedlnil 

z rodinných dôvodov. 

 

K bodu 2. Schválenie programu 

     Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 26. zasadnutia OZ. Ďalšie návrhy na 

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

26. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

Hlasovanie:     za:     3 (Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš Michal)    

                         proti :        0                                

                         zdržal sa:   0                                  

                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 1/2022/26.2 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: program 26. 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 Michal Kormoš a Peter Sekerák . 
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Hlasovanie:      za:    3 (Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš Michal)    

                          proti :        0                                

                          zdržal sa:   0                                  

                          neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

Uznesenie č. 2/2022/26.3 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach  

A. schvaľuje: 

-  overovateľov zápisnice: Michal Kormoš a Peter Sekerák 

 

K  bodu 4. Voľba návrhovej komisie 

     Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov Nadeždu Palgutovú, 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 (Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš Michal)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 3/2022/26.4   

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Návrhová komisia:  Nadežda Palgutová 

                                                   Peter Sekerák 

                                                   Michal Kormoš 

 

K bodu 5. VZN obce Bajerovce č. 1/2022 o opatrovateľskej službe-návrh 
     V tomto bode rokovania starosta predniesol návrh na Všeobecne záväzne nariadenie Obce 

Bajerovce č. 1/2022 o opatrovateľskej službe. Uviedol, že počas povinného zverejnenia na 

úradnej tabuli a webovej stránke obce neboli podané žiadne pripomienky ani návrhy. Starosta 

oboznámil prítomných poslancov s návrhom VZN s tým, že sa jedná o aktualizáciu VZN. 

Poslanci k prednesenému návrhu nemali pripomienky a tak dal starosta hlasovať o Všeobecne 

záväznom nariadení Obce Bajerovce č. 1/2022 o opatrovateľskej službe. 

 

Hlasovanie:        za:  3 (Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš Michal)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

 

Uznesenie č. 4/2022/26.5 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Všeobecne záväzne nariadenie Obce Bajerovce č. 1/2022 o opatrovateľskej 

službe. 

 

 

K bodu 6. Návrh na zakúpenie techniky na zimnú údržbu 

     Starosta obce v tomto bode rokovania predniesol návrh na zakúpenie techniky na zimnú 

údržbu a to traktor s príslušenstvom hlavne na zimnú údržbu miestnych komunikácií a tiež na 
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zber a separovanie komunálneho biologicky rozložiteľného odpadu. Uviedol, že sú podané 

žiadosti o finančný príspevok na zakúpenie traktora s príslušenstvom, ale nie je isté, či nám 

budú takéto prostriedky schválené. Nakoľko sa blíži zimné obdobie a s tým spojená zimná 

údržba miestnych komunikácií starosta navrhol požiadať o úver z Environmentálneho fondu 

s 0,1 % úrokom, o ktorý môže obec požiadať na tento účel. K žiadosti o úver je potrebné 

stanovisko hlavného kontrolóra obce. Starosta otvoril k tejto téme diskusiu. Poslanci zobrali 

návrh na zakúpenie techniky na zimnú údržbu na vedomie s tým, že o návrhu na zakúpenie 

techniky na zimnú údržbu budú rokovať po vyhotovení stanoviska hlavného kontrolóra obce 

k úveru. 

 

 Hlasovanie:     za:    3 (Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš Michal)    

                         proti :        0                                

                         zdržal sa:   0                                  

                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 5/2022/26.6 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: návrh na zakúpenie techniky na zimnú údržbu 

 

K bodu 7. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti 

     Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti podal ústne J. Kormoš, Bajerovce 60, s tým, že do 

konania 26. zasadnutia OZ bude podaná aj písomne. Nakoľko Žiadosť o odkúpenie 

nehnuteľnosti písomne podaná nebola poslanci obecného zastupiteľstva konštatovali, že 

žiadosť nebude predmetom rokovania. 

 

Hlasovanie:     za:    3 (Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš Michal)    

                         proti :        0                                

                         zdržal sa:   0                                  

                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 6/2022/26.7 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. konštatuje: bod č. 7 nebol predmetom rokovania, žiadosť nebola podaná 

 

K bodu 8. Rôzne 

     V bode Rôzne sa o slovo prihlásila p. Palgutová, požiadala o informáciu ohľadne projektu 

„Stavebná úprava obecného úradu“. Starosta obce informoval, že Zmluva o poskytnutí NFP 

zatiaľ nebola obci doručená a v tomto čase prebieha na strane poskytovateľa NFP kontrola 

verejného obstarávania na dodávateľa. Zatiaľ sa čaká na zmluvu s poskytovateľom NFP. 

Starosta v tomto bode tiež uviedol, že bola schválená dotácia z PSK na projekt „Viacúčelové 

športové ihrisko“. Dátum realizácie bol posunutý na jún 2023 a preto z dôvodu stále 

narastajúcich cien materiálov a tiež navýšenia nákladov na tento projekt sa s realizáciou začne 

v prípade, že obec bude mať dostatočné finančné prostriedky na realizáciu projektu. 

 

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

 

K bodu 9. Diskusia 

     Diskusia prebiehala počas rokovania jednotlivých bodov programu. 
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K bodu 10. Návrh na uznesenie 

     Návrh na uznesenia predniesla p. Nadežda Palgutová, poslanci k prednesenému návrhu na 

uznesenie nemali pripomienky a tak p. Palgutová dala hlasovať o návrhu na uznesenia:  

 

Hlasovanie:    za:     3 (Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš Michal)  

                        proti :        0                                

                        zdržal sa:   0                                  

                        neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

 

Uznesenie č. 7/2022/26.10  

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:  

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

 

 

 

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

 

 

 


