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Zápisnica  
z 27. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,  

konaného dňa 14. 10. 2022 
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:        Michal Sekerák, starosta obce 

                         Poslanci: Anna Prihodová, Peter Sekerák, Michal Kormoš, Ján Kormoš 

Neprítomní:    Poslanec: 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. Návrh na schválenie investície a prijatie úveru 

6. Návrh na predaj hnuteľného majetku 

7. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti 

8. Rozpočtové opatrenie obce 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Návrh na uznesenie 

12. Záver  

 

K bodu 1. Otvorenie 

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Michal Sekerák. Privítal všetkých 

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

je uznášaniaschopné. Z účasti na zasadnutí OZ sa ospravedlnila poslankyňa Nadežda 

Palgutová z dôvodu práceneschopnosti.  

 

K bodu 2. Schválenie programu 

     Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 27. zasadnutia OZ. Návrh na doplnenie 

programu 27. zasadnutia predniesla p. Lichvarčíková, prac. OcÚ a to bod „Návrh na použitie 

rezervného fondu“. Tento bod bol zaradený do programu za bod č. 8 Rozpočtové opatrenie 

obce. Ďalšie návrhy na doplnenie alebo zmenu programu neboli prednesené. Starosta obce 

predniesol program aj s doplneným bodom a dal hlasovať o programe 27. zasadnutia 

obecného zastupiteľstva  

 

 

Hlasovanie:     za:     4 (Prihodová Anna, Sekerák Peter, Kormoš Michal, Kormoš Ján)    

                         proti :        0                                

                         zdržal sa:   0                                  

                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 1/2022/27.2 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: program 27. 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 Ján Kormoš a Michal Kormoš. 

 

Hlasovanie:      za:    4 (Prihodová Anna, Sekerák Peter, Kormoš Michal, Kormoš Ján)    

                          proti :        0                                

                          zdržal sa:   0                                  

                          neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

Uznesenie č. 2/2022/27.3 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach  

A. schvaľuje: 

-  overovateľov zápisnice: Ján Kormoš a Michal Kormoš 

 

 

K  bodu 4. Voľba návrhovej komisie 

     Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov Annu Prihodovú, Petra Sekeráka 

a Michala Kormoša. Iný návrh na návrhovú komisiu nebol a tak dal starosta obce hlasovať 

o predloženom návrhu návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie:        za:  4 (Prihodová Anna, Sekerák Peter, Kormoš Michal, Kormoš Ján)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 3/2022/27.4   

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Návrhová komisia:  Anna Prihodová 

                                                   Peter Sekerák 

                                                   Michal Kormoš 

 

 

K bodu 5. Návrh na schválenie investície a prijatie úveru 
     V tomto bode rokovania starosta uviedol, že žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku, 

v ktorej sme žiadali o príspevok na obstaranie technického vybavenia pre komunálne služby 

nebola podporená. Technické vybavenie malo slúžiť okrem skvalitnenia životného prostredia 

aj na zimnú údržbu miestnych komunikácií. Nakoľko sa blíži zimné obdobie a je treba 

zabezpečiť odhŕňanie snehu z ciest dal starosta návrh investovať finančné prostriedky na kúpu  

mechanizmov a to traktor, vlečku, radlicu a čelný nakladač. Vzhľadom k tomu, že obec nemá 

dostatok finančných prostriedkov na zakúpenie mechanizmov obce by prijala úver 

z Environmentálneho fondu. Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. Po prerokovaní tohto 

bodu poslancami dal starosta hlasovať o návrhu realizácie investície v zmysle podmienok 

špecifikácie Environmentálneho fondu-zameranej na kúpu mechanizmu: traktor, vlečka, 

radlica, čelný nakladač v obci vo výške 53 000,- EUR. 

 

Hlasovanie:        za:  4 (Prihodová Anna, Sekerák Peter, Kormoš Michal, Kormoš Ján)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  
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Uznesenie č. 4/2022/27.5 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: realizáciu investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho 

fondu - zameranej na kúpu mechanizmu: traktor, vlečka, radlica, čelný nakladač v obci vo 

výške 53 000,- EUR. 

 

Následne starosta požiadal hlavného kontrolóra obce o prednesenie stanoviska k dodržaniu 

podmienok prijatia návratných zdrojov financovania. Po prednesení stanoviska, kde hlavný 

kontrolór odporučil poslancom obecného zastupiteľstva schváliť prijatie úveru 

z Environmentálneho fondu na kúpu mechanizmu vo výške 53 000,- EUR otvoril starosta 

k tejto téme diskusiu. Poslanci k návrhu prijatia úveru od Environmentálneho fondu nemali 

pripomienky a tak dal starosta hlasovať o prijatí úveru od Environmentálneho fondu vo výške 

53 000,- EUR zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok 

špecifikácie podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky. 

 

Hlasovanie:        za:  4 (Prihodová Anna, Sekerák Peter, Kormoš Michal, Kormoš Ján)  

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

 

Uznesenie č. 5/2022/27.5 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 53 000,- EUR 

zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie 

podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky. 

 

 

K bodu 6. Návrh na predaj hnuteľného majetku 

     Starosta obce v tomto bode rokovania predniesol návrh na predaj hnuteľného majetku a to 

motorové vozidlo Peugeot 207 a motorovú striekačku r. výroby 1969, ktoré sú nevyužívané.  

Otvoril k tomuto bodu diskusiu. Prítomní poslanci zobrali návrh na predaj hnuteľného 

majetku Peugeot 207 a motorová striekačka r. výroby 1969 na vedomie. Poslanci P. Sekerák 

a M. Kormoš navrhli motorovú striekačku nechať z dôvodu ďalšieho využitia, či už pri 

požiari alebo v prípade využitia ako zásobáreň vody. K predaju motorového vozidla Peugeot 

207 poslanci nemali pripomienky, preto navrhli predaj spôsobom verejnej obchodnej súťaže, 

minimálnu cenu po dohode určili na 1 500,- eur s tým, že termín podávania návrhov stanovili 

na 31. 10. 2022. Ostatné podmienky budú určené v podmienkach verejnej obchodnej súťaže. 

Starosta dal hlasovať o návrhu predaj hnuteľného majetku Peugeot 207 formou verejnej 

obchodnej súťaže v minimálnej hodnote 1 500,- eur, termín podávania návrhov do 31. 10. 

2022. 

 

 Hlasovanie:     za:    4 (Prihodová Anna, Sekerák Peter, Kormoš Michal, Kormoš Ján)    

                         proti :        0                                

                         zdržal sa:   0                                  

                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 6/2022/27.6 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 
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A. berie na vedomie: návrh na predaj hnuteľného majetku Peugeot 2074 a motorová 

striekačka r. výroby 1969 

B. schvaľuje:  návrh predaja hnuteľného majetku Peugeot 207 formou verejnej obchodnej 

súťaže v minimálnej hodnote 1 500,- eur, termín podávania návrhov do 31. 10. 2022. 

 

K bodu 7. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti 

     Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti podal Juraj Kormoš. Jedná sa o pozemok registra KN 

C, parcela č. 162/4, výmera 1 179 m2, druh pozemku orná pôda, k. ú. Bajerovce, tzv. Kertišňa, 

ktorá bola geometrickým plánom č. 26/2022 oddelená z parcely č. 162/1. O pozemok, ktorý je 

umiestnený nad jeho domom a záhradou sa žiadateľ dlhodobo stará, užíva ju a má k nej 

vzťah. Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. Poslanci k predaju vyššie uvedeného pozemku 

žiadateľovi nemali pripomienky, nakoľko obec tento pozemok nevyužíva. Dali návrh zámeru 

na predaj podľa prípadu hodného osobitného zreteľa, nakoľko má žiadateľ k tomuto pozemku 

vzťah, cenu navrhli 1,40 eur za 1 m2 . Po prerokovaní tohto bodu programu dal starosta 

hlasovať o návrhu zámeru predaja majetku obce podľa prípadu hodného osobitého zreteľa 

pozemok registra KN C, parcela č. 162/4, výmera pozemku 1 179 m2, druh pozemku orná 

pôda, k. ú. Bajerovce, cena 1,40 eur za 1 m2                                

 

Hlasovanie:     za:    4 (Prihodová Anna, Sekerák Peter, Kormoš Michal, Kormoš Ján)    

                         proti :        0                                

                         zdržal sa:   0                                  

                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 7/2022/27.7 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: návrhu zámeru predaja majetku obce podľa prípadu hodného osobitého zreteľa 

pozemok registra KN C, parcela č. 162/4, výmera pozemku 1 179 m2, druh pozemku orná 

pôda, k. ú. Bajerovce, cena 1,40 eur za 1 m2 

 

K bodu 8. Rozpočtové opatrenie obce 

     Rozpočtové opatrenie č. 6/2022 predniesla pracovníčka OcÚ p. Lichvarčíková. 

Informovala poslancov o úpravách v rozpočte tak na strane príjmov ako aj výdavkov. Príjmy 

boli navýšené hlavne o príjem z predaja kapitálových aktív (predaj PV3S), zapojenie do 

príjmov prostriedky z úverového účtu a následne ich čerpanie vo výdavkoch, príjem 

prostriedkov a ich čerpanie z ÚPSVaR, príjem dotácie na Voľby 2022, tiež navýšenie príjmov 

zo správnych poplatkov a z prenájmu strojov a budov. Vo výdavkovej časti boli úpravy a to 

presuny medzi položkami, navýšenie výdavkov za energie, všeobecných služieb a výdavkov 

týkajúcich sa vystúpení na festivale. Po prerokovaní predneseného rozpočtového opatrenia 

poslancami dal starosta hlasovať o rozpočtovom opatrení č. 6/2022 zo dňa 11.10.2022.     

 

Hlasovanie:     za:    4 (Prihodová Anna, Sekerák Peter, Kormoš Michal, Kormoš Ján)    

                         proti :        0                                

                         zdržal sa:   0                                  

                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 8/2022/27.8 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: rozpočtové opatrenie č. 6/2022 zo dňa 11. 10. 2022 
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K bodu 9. Návrh na použitie rezervného fondu 

     V tomto bode rokovania predniesla p. Lichvarčíková návrh na použitie rezervného fondu 

vo výške 652,66 eur na splátku istiny dlhodobého úveru a následne zapojenie týchto 

prostriedkov do rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2022. Poslanci k tomuto návrhu nemali 

pripomienky a po prerokovaní tohto bodu  dal starosta hlasovať o návrhu na použitie 

rezervného fondu vo výške 652,66 eur na splátku istiny dlhodobého úveru a rozpočtovom 

opatrení č. 7/2022. 

 

Hlasovanie:     za:    4 (Prihodová Anna, Sekerák Peter, Kormoš Michal, Kormoš Ján)    

                         proti :        0                                

                         zdržal sa:   0                                  

                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 9/2022/27.9 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: použitie rezervného fondu vo výške 652,66 eur na splátku istiny dlhodobého 

úveru a rozpočtové opatrenie č. 7/2022 

 

K bodu 10. Rôzne 

     V bode Rôzne sa o slovo prihlásil hlavný kontrolór obce p. Korínek, ktorý predniesol 

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bajerovce na 1. polrok 2023. 

Poslanci zobrali plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na vedomie. K plánu kontrolnej 

činnosti nemali poslanci pripomienky ani návrhy a tak dal starosta hlasovať o plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bajerovce na 1. polrok 2023. 

 

Hlasovanie:     za:    4 (Prihodová Anna, Sekerák Peter, Kormoš Michal, Kormoš Ján)    

                         proti :        0                                

                         zdržal sa:   0                                  

                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 10/2022/27.10 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bajerovce na 1. 

polrok 2023 

 

     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:     4 (Prihodová Anna, Sekerák Peter, Kormoš Michal, Kormoš Ján)  

                        proti :        0                                

                        zdržal sa:   0                                  

                        neprítomní pri hlasovaní:  0  
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Uznesenie č. 11/2022/27.12  

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:  

Ján Kormoš                                                                            ................................................ 

 

 

 

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

 

 

 


