Zápisnica
z 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,
konaného dňa 13. 12. 2016.
__________________________________________________________________________
Prítomní:

Michal Sekerák, starosta obce
Poslanci: Anna Prihodová, Michal Kormoš, Ján Kundracík, Milan Príhoda,
Ján Kormoš
Ďalší prítomní: Jozef Korínek, Marta Lichvarčíková
PROGRAM :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu 19. zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Návrh rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
K bodu 1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta Michal Sekerák. Privítal všetkých
prítomných, skonštatoval, že piati poslanci sú prítomní a OZ je uznášaniaschopné.
K bodu 2. Schválenie programu 19. zasadnutia
Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 19. zasadnutia OZ. Ďalšie iné návrhy
a pripomienky k navrhnutému programu neboli prednesené a tak starosta obce dal hlasovať
o prednesenom programe 19. zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
za: 5 (Prihodová Anna, Kormoš Michal, Kundracík Ján, Príhoda
Milan, Ján Kormoš)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie č. 1/2016/19.2
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. schvaľuje: program 19. zasadnutia OZ
K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená pracovníčka OcÚ p. Lichvarčíková a za overovateľov
zápisnice poslanci Ján Kormoš a Ján Kundracík.
Hlasovanie:
za: 5 (Anna Prihodová, Kormoš Michal, Kundracík Ján, Príhoda
Milan, Ján Kormoš)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
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Uznesenie č. 2/2016/19.3
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. určuje:
- zapisovateľka: Marta Lichvarčíková
B. schvaľuje:
- overovatelia zápisnice: Ján Kormoš a Ján Kundracík
K bodu 4. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov Annu Prihodovú, Milana Príhodu
a Michala Kormoša. Iný návrh na návrhovú komisiu nebol a tak dal starosta hlasovať
o predloženom návrhu návrhovej komisie.
Hlasovanie:
za: 5 (Anna Prihodová, Kormoš Michal, Kundracík Ján, Príhoda
Milan, Ján Kormoš)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie č. 3/2016/19.4
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. schvaľuje: Návrhovú komisiu: Anna Prihodová
Milan Príhoda
Michal Kormoš
K bodu 5. Návrh rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019
Hlavný kontrolór obce J. Korínek sa v tomto bode prihlásil s tým, že pred prerokovaním
a schválením návrhu rozpočtu na rok 2017 a výhľadom na roky 2018 a 2019 prednesie
v zmysle § 18 f ods. 1 písm. c) zákona 369/1990 Zb. Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu rozpočtu Obce Bajerovce na roky 2017, 2018 a 2019, v ktorom odporúčal
poslancom obecného zastupiteľstva návrh rozpočtu na rok 2017 schváliť. Následne starosta
obce vyzval pracovníčku obecného úradu aby predniesla návrh rozpočtu na rok 2017.
Pracovníčka tiež oboznámila poslancov s predpokladaným návrhom rozpočtu na roky 2018
a 2019. Počas zverejnenia návrhu rozpočtu na rok 2017 neboli písomne podané na Obecnom
úrade v Bajerovciach žiadne návrhy ani pripomienky. Po prerokovaní návrhu rozpočtu na rok
2017 dal starosta hlasovať o predloženom návrhu rozpočtu na rok 2017.
Hlasovanie:

za: 5 (Anna Prihodová, Kormoš Michal, Kundracík Ján, Príhoda
Milan, Ján Kormoš)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie č. 4/2016/19.5
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. berie na vedomie: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2017
a návrh rozpočtu na obdobie 2018 a 2019
B. konštatuje: Hlavný kontrolór predložil obecnému zastupiteľstvu v Bajerovciach
Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Bajerovce na rok 2017 a na obdobie 2018
a 2019, pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve v zmysle § 18 ods. 1
písm. c) zákona 369/1990 Zb.
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C. schvaľuje: rozpočet na rok 2017
K bodu 6. Rôzne
V bode rôzne sa o slovo prihlásil hlavný kontrolór p. Korínek, kde oboznámil poslancov
s návrhom plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017. K návrhu
poslanci nemali pripomienky a ani návrhy na kontrolnú činnosť, prednesený návrh zobrali na
vedomie.
Uznesenie č. 5/2016/19.6
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. berie na vedomie: návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017
Ďalej v tomto bode starosta informoval, že v rámci úpravy rozpočtu má pracovníčka p.
Lichvarčíková pripravené rozpočtové opatrenie. Následne vyzval pracovníčku, aby predniesla
rozpočtové opatrenie, ktorým sa realizuje úprava rozpočtu na strane príjmov a výdavkov. Po
prerokovaní predneseného rozpočtového opatrenia dal starosta hlasovať o rozpočtovom
opatrení č. 10/2016.
Hlasovanie:

za: 5 (Anna Prihodová, Kormoš Michal, Kundracík Ján, Príhoda
Milan, Kormoš Ján)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Ďalšou témou na prerokovanie bol návrh na použitie rezervného fondu vo výške 184,97
Eur na úhradu časti projektovej dokumentácie. Po prerokovaní návrhu dal starosta hlasovať
o predloženom návrhu.
Hlasovanie:

za: 5 (Anna Prihodová, Kormoš Michal, Kundracík Ján, Príhoda
Milan, Kormoš Ján)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie č. 6/2016/19.6
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. schvaľuje: 1. rozpočtové opatrenie č. 10/2016
2. použitie rezervného fondu na úhradu projektovej dokumentácie
Z poslancov v tomto bode Rôzne nemal nikto návrh na prerokovanie a tak pokračoval
starosta. Informoval, že čo sa týka návrhu Územného plánu obce (ÚPO) Bajerovce, tak ako
bolo navrhnuté na predošlých zasadnutiach obecného zastupiteľstva oboznámil občanov
s týmto návrhom. Uskutočnilo sa to celkovo trikrát po vyhlásení v obecnom rozhlase a to
v kultúrnom dome. Tým občanom, ktorí prejavili záujem sa oboznámiť s navrhnutým ÚPO
bolo na základe ich otázok vysvetlené na čo sa pýtali. Z radu občanov návrh a ani
pripomienky na zmenu v návrhu ÚPO neboli podané žiadne. Toho času sa návrh ÚPO
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nachádza na obecnom úrade, do ktorého je možné ešte pred jeho schválením nahliadnuť,
prípadne podať návrh.
Starosta informoval tiež, tak ako na predošlom zasadnutí, o priebehu vybavovania
reklamácie protipovodňových bariér, ktoré boli odoslané firme Gumotex z ČR. Bolo im znova
zaslané stanovisko k prehodnoteniu reklamácie aj s časťou návodu na obsluhu, v ktorom po
dôkladnom preštudovaní a zhliadnutí videa sú zavádzajúce informácie. Zatiaľ na toto
stanovisko odpoveď neprišla.
Na záver tohto bodu rokovania bolo dohodnuté ohľadne termínu konania rusínskeho
festivalu v roku 2017, že ak sa naša akcia nebude prekrývať s akciami okolitých obcí, tak
poslanci súhlasia so skorším termínom konania rusínskeho festivalu.
Ďalšie témy na prerokovanie v tomto bode neboli navrhnuté a preto starosta ukončil tento bod
rokovania.
K bodu 7. Diskusia
Diskusia prebiehala počas prerokovania jednotlivých bodov programu.
K bodu 8. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenia predniesla Anna Prihodová. Po prednesení návrhu vyzvala poslancov
hlasovať o predloženom návrhu na uznesenia.
Hlasovanie:

za: 5 (Anna Prihodová, Kormoš Michal, Kundracík Ján, Príhoda
Milan, Ján Kormoš)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie č. 7/2016/19.8
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. schvaľuje: návrh na uznesenia
K bodu 9. Záver
Na záver starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zapísala: Marta Lichvarčíková

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

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

Ján Kundracík

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