Zápisnica
zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,
konaného dňa 6. 7. 2016.
__________________________________________________________________________
Prítomní:

Michal Sekerák, starosta obce
Poslanci: Anna Prihodová, Ján Kormoš, Ján Kundracík, Milan Príhoda
Neprítomní:
Poslanci: Michal Kormoš
Ďalší prítomní: Jozef Korínek, Marta Lichvarčíková

PROGRAM :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu 16. zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Bajerovce - schválenie
6. Smernica č. 1/2016 o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce
Bajerovce
7. Prerokovanie Územného plánu obce
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
K bodu 1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta Michal Sekerák. Privítal všetkých
prítomných, skonštatoval, že štyria poslanci sú prítomní a OZ je uznášaniaschopné. Poslanec
Michal Kormoš sa z pracovných dôvodov ospravedlnil.
K bodu 2. Schválenie programu 16. zasadnutia
Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 16. zasadnutia OZ. Ďalšie iné návrhy
a pripomienky k navrhnutému programu neboli prednesené a tak starosta obce dal hlasovať
o prednesenom programe 16. zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
za: 4 (Prihodová Anna, Kormoš Ján, Kundracík Ján, Príhoda Milan)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie č. 1/2016/16.2
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. schvaľuje: program 16. zasadnutia OZ
K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená pracovníčka OcÚ p. Lichvarčíková a za overovateľov
zápisnice poslanci Ján Kundracík a Ján Kormoš.
Hlasovanie:
za: 4 (Anna Prihodová, Kormoš Ján, Kundracík Ján, Príhoda Milan)
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proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie č. 2/2016/16.3
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. určuje:
- zapisovateľka: Marta Lichvarčíková
B. schvaľuje:
- overovatelia zápisnice: Ján Kundracík a Ján Kormoš
K bodu 4. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov Annu Prihodovú, Milana Príhodu a
Jána Kormoša. Iný návrh na návrhovú komisiu nebol a tak dal starosta hlasovať
o predloženom návrhu návrhovej komisie.
Hlasovanie:
za: 4 (Anna Prihodová, Kormoš Ján, Kundracík Ján, Príhoda Milan)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie č. 3/2016/15.4
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. schvaľuje: Návrhovú komisiu: Anna Prihodová
Milan Príhoda
Ján Kormoš
K bodu 5. VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Bajerovce - schválenie
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bajerovce bol zverejnený na
úradnej tabuli a na webovej stránke obce dňa 15. 6. 2016. K zverejnenému VZN neboli
v stanovenej lehote podané na Obecný úrad v Bajerovciach žiadne pripomienky ani návrhy.
Po prerokovaní VZN poslancami dal starosta hlasovať o Všeobecne záväznom nariadení č.
1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Bajerovce.
Hlasovanie:

za: 4 (Anna Prihodová, Kormoš Ján, Kundracík Ján, Príhoda Milan)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie č. 4/2016/16.5
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Bajerovce
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K bodu 6. Smernica č. 1/2016 o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti
Obce Bajerovce
Starosta obce vyzval pracovníčku OcÚ p. Lichvarčíkovú, aby predniesla Smernicu
o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Bajerovce, ktorá upravuje
základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly, realizovanej podľa zákona
č. 357/2015 Z. Z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Po
prednesení smernice a prerokovaní tohto bodu poslanci zobrali prednesenú smernicu na
vedomie.
Hlasovanie:
za: 4 (Anna Prihodová, Kormoš Ján, Kundracík Ján, Príhoda Milan)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie č. 5/2016/16.6
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. berie na vedomie: Smernicu č. 1/2016 o postupe vykonávania finančnej kontroly
v pôsobnosti Obce Bajerovce
K bodu 7. Prerokovanie Územného plánu obce
Na 15. zasadnutí obecného zastupiteľstva starosta obce informoval, že na obecnom úrade
je k dispozícii návrh Územného plánu obce Bajerovce, ktorý je potrebné viackrát
prerokovávať a upravovať pre potreby obce.
Počas prerokovania tohto bodu starosta obce a taktiež poslanci navrhujú zmeniť v návrhu
Územného plánu obce tieto body:
- A7- Výstavba Multifunkčnej hracej plochy zrušiť, na tomto mieste navrhujú umiestniť
Výstavbu ČOV
- C6 – Výstavba ČOV – zrušiť
- A11 – Výstavba Autocampingu zrušiť, na tomto mieste navrhujú Objekty a plochy
rodinných a bytových domov
- A1 – Rekonštrukcia objektu materskej školy /denný stacionár/ navrhujú opraviť na
Rekonštrukcia objektu základnej školy /objekt na komunitnú a spolkovú činnosť/
Uznesenie č. 6/2016/15.9
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. berie na vedomie: návrhy na zmenu Územného plánu uvedené v zápisnici
K bodu 8. Rôzne
V tomto bode starosta informoval o výsledku prieskumu trhu na vyhotovenie
Geometrického plánu – určenie vlastníckych práv miestnych komunikácii v obci Bajerovce.
Iné návrhy na prerokovanie v tomto bode neboli navrhnuté a tak starosta ukončil tento bod
rokovania.
K bodu 9. Diskusia
Diskusia prebiehala počas prerokovania jednotlivých bodov programu.
K bodu 10. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenia predniesla Anna Prihodová. Po prednesení návrhu vyzvala poslancov
hlasovať o predloženom návrhu na uznesenia.
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Hlasovanie:

za: 4 (Anna Prihodová, Kormoš Ján, Kundracík Ján, Príhoda Milan)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie č. 7/2016/16.10
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. schvaľuje: návrh na uznesenia
K bodu 11. Záver
Na záver starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zapísala: Marta Lichvarčíková

.................................................
Michal Sekerák, starosta obce
Overovatelia:
Ján Kundracík

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

Ján Kormoš

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