Zápisnica
z 23. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,
konaného dňa 21. 7. 2017.
__________________________________________________________________________
Prítomní:

Michal Sekerák, starosta obce
Poslanci: Anna Prihodová, Ján Kormoš, Milan Príhoda, Ján Kundracík
Neprítomní:
Poslanci: Michal Kormoš
Ďalší prítomní: Marta Lichvarčíková
PROGRAM :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu 23. zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Prerokovanie Dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
6. Prerokovanie organizácie festivalu
7. Rozpočtové opatrenie
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 účasti ospravedlnil.
K bodu 2. Schválenie programu 23. zasadnutia
Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 23. zasadnutia OZ. Ďalšie iné návrhy
a pripomienky k navrhnutému programu neboli prednesené a tak starosta obce dal hlasovať
o prednesenom programe 23. zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
za: 4 (Prihodová Anna, Kormoš Ján, Príhoda Milan, Kundracík Ján)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie č. 1/2017/23.2
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. schvaľuje: program 23. 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 (Prihodová Anna, Kormoš Ján, Príhoda Milan, Kundracík Ján)
proti :
0

1

zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie č. 2/2017/23.3
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 Kundracíka. Iný návrh na návrhovú komisiu nebol a tak dal starosta hlasovať
o predloženom návrhu návrhovej komisie.
Hlasovanie:
za:
4 (Prihodová Anna, Kormoš Ján, Príhoda Milan, Kundracík Ján)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie č. 3/2017/23.4
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. schvaľuje: Návrhovú komisiu: Anna Prihodová
Milan Príhoda
Ján Kundracík

K bodu 5. Prerokovanie Dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
Starosta obce Michal Sekerák informoval, že v súvislosti s podielovým spoluvlastníctvom
v budove kultúrneho domu, o ktorom sa rokovalo na predošlých zasadnutiach, bol Ing.
Milanom Gardošom vypracovaný znalecký posudok vo veci vypracovania dokumentácie na
zápis nebytových priestorov v kultúrnom dome s. č. 120, na parcele KN C č. 35/1, k. ú.
Bajerovce do katastra nehnuteľností. Uviedol tiež, že určenie vlastníctva k nebytovým
priestorom je v súlade so Záznamom z prehliadky a preverovania nehnuteľnsoti zapísanej na
LV č. 351, ktorého obsah je zahrnutý v Kúpnej zmluve zo dňa 30. 9. 2013. Následne na
základe znaleckého posudku č. 79/2017 bola vyhotovená Dohoda o zrušení a vyporiadaní
podielového spoluvlastníctva s dohodou o zriadení vecného bremena (ďalej len „dohoda“).
Starosta obce predložil poslancom k nahliadnutiu znalecký posudok a následne oboznámil
poslancov aj s obsahom dohody. Po prerokovaní dohody, ktorá bola vypracovaná v súlade so
znaleckým posudkom dal starosta hlasovať o dohode.
Hlasovanie:

za:
4 (Prihodová Anna, Kormoš Ján, Príhoda Milan, Kundracík Ján)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
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Uznesenie č. 4/2017/23 .5
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. schvaľuje: Dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva s dohodou
o zriadení vecného bremena-stavba kultúrny dom súp. číslo 120
K bodu 6. Prerokovanie organizácie festivalu
V úvode tohto bodu starosta obce informoval poslancov o financovaní 22. ročníka
Rusínskeho festivalu, kde okrem využitia sponzorských darov sa na spolufinancovaní podieľa
Rusínska obroda Slovenska, Info Rusín a Prešovský samosprávny kraj. Oboznámil poslancov
s harmonogramom festivalu a umiestnením banerov, ktoré budú slúžiť na oboznámenie sa
s rusínskou históriou, symbolikou a dejateľmi a zároveň obrazov zo súkromnej zbierky Petra
Mikulu z Beloveže. Nakoniec starosta oboznámil poslancov s organizačnými pokynmi, kde
budú nápomocní aj poslanci. Po prerokovaní tohto bodu programu starosta ukončil tento bod
rokovania.
K bodu 7. Rozpočtové opatrenie
Starosta obce vyzval pracovníčku OcÚ, aby predniesla rozpočtové opatrenie č. 4/2017.
Pracovníčka OcÚ uviedla, že boli vykonané úpravy rozpočtu na strane príjmov aj výdavkov
a to z vlastných zdrojov, štátneho rozpočtu a cudzích zdrojov. Po prerokovaní tohto bodu
programu dal starosta hlasovať o rozpočtovom opatrení č. 4/2017.
Hlasovanie:
za: 4 (Prihodová Anna, Kormoš Ján, Príhoda Milan, Kundracík Ján)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie č. 5/2017/23.7
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. schvaľuje: rozpočtové opatrenie č. 4/2017 zo dňa 30.6.2017
K bodu 8. Rôzne
V bode Rôzne sa o slovo prihlásil starosta obce a to ohľadne vysporiadania vlastníctva
pozemkov pod miestnymi komunikáciami. Firma GEODUS s. r. o. Sabinov na základe
požiadavky obce vyhotovila geometrický plán č. 65/2016 a č. 66/2016, v ktorých boli
z parciel zasahujúcich do miestnych komunikácií novovytvorené parcely na základe
skutočného stavu. Darovanie novovytvorených parciel v k. ú Bajerovce do výlučného
vlastníctva Obce Bajerovce sú predmetom darovacích zmlúv. Starosta na pripomenutie
poslancom predložil GP č. 65/2016 a č. 66/2016. Po preštudovaní geometrických plánov
a prerokovaní bodu rokovania poslanci súhlasili s prevzatím daru podľa geometrického plánu
č. 65/2016 a č. 66/2016.
Hlasovanie:

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

Uznesenie č. 6/2017/23.8
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
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A. súhlasí: s prevzatím daru podľa geometrického plánu č. 65/2016 a č. 66/2016

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.
Hlasovanie:

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

Uznesenie č. 7/2017/23.10
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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