Zápisnica
z 26. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,
konaného dňa 15. 2. 2018.
__________________________________________________________________________
Prítomní:

Michal Sekerák, starosta obce
Poslanci: Anna Prihodová, Milan Príhoda, Ján Kundracík, Michal Kormoš
Neprítomní:
Ján Kormoš
Ďalší prítomní: Marta Lichvarčíková
PROGRAM :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu 26. zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Prerokovanie žiadosti o vysporiadanie pozemkov (J. Ľaš, č. 72)
6. Informácia o určení hodnoty pozemkov zapísaných vo vlastníctve obce
7. Informácia a prerokovanie žiadosti o príspevok do sociálnych zariadení
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
Ján Kormoš sa z účasti ospravedlnil z dôvodu pracovného vycestovania do zahraničia
a hlavný kontrolór obce pán J. Korínek sa ospravedlnil z rodinných dôvodov.
K bodu 2. Schválenie programu 26. zasadnutia
Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 26. zasadnutia OZ. Ďalšie iné návrhy
a pripomienky k navrhnutému programu neboli prednesené a tak starosta obce dal hlasovať
o prednesenom programe 26. zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
za: 4 (Prihodová Anna, Príhoda Milan, Kundracík Ján, Kormoš Michal)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie č. 1/2018/26.2
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. schvaľuje: program 26. 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 Anna Prihodová.
Hlasovanie:
za: 4 (Prihodová Anna, Príhoda Milan, Kundracík Ján, Kormoš
Michal)
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proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie č. 2/2018/26.3
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. určuje:
- zapisovateľka: Marta Lichvarčíková
B. schvaľuje:
- overovatelia zápisnice: Ján Kundracík a Anna Prihodová
K bodu 4. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov Michala Kormoša, Milana Príhodu
a Annu Prihodovú. Iný návrh na návrhovú komisiu nebol a tak dal starosta hlasovať
o predloženom návrhu návrhovej komisie.
Hlasovanie:
za:
4 (Prihodová Anna, Príhoda Milan, Kundracík Ján, Kormoš Michal)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie č. 3/2018/26.4
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. schvaľuje: Návrhovú komisiu: Michal Kormoš
Milan Príhoda
Anna Prihodová

K bodu 5. Prerokovanie žiadosti o vysporiadanie pozemkov (J. Ľaš, č. 72)
Starosta obce Michal Sekerák v úvode tohto bodu rokovania predniesol žiadosť p. Jána
Ľaša bytom Bajerovce č. 72 o vysporiadanie pozemkov medzi ním a obcou. Žiadosť sa týkala
rovnakej výmery parciel a to parcela KN C č. 426/41, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie, časť o výmere 22 m2, parcela KN C č. 211, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, časť o výmere 11 m2 a parcela KN E č. 22/41, druh pozemku zastavané plochy
a nádvorie o výmere 12 m2. Ide o pozemky pred domom č. 72 pod chodníkom a pozemok
oproti, pred budovou, ktorej vlastníkom je p. Ján Ľaš. V žiadosti bolo navrhnuté
vysporiadanie pozemkov zámennou zmluvou. Poslanci predmetnú žiadosť prerokovali.
Návrhy a pripomienky k spôsobu vysporiadania pozemkov poslanci nemali s tým, že proces
vysporiadania bude zabezpečovať p. Ján Ľaš. Po prerokovaní dal starosta hlasovať o návrhu
vysporiadania vyššie uvedených pozemkov zámennou zmluvou
Hlasovanie:

za:
4 (Prihodová Anna, Príhoda Milan, Kundracík Ján, Kormoš Michal)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
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Uznesenie č. 4/2018/26 .5
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. schvaľuje: spôsob vysporiadania pozemkov parcela KN C č. 426/41, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria časť o výmere 22 m2, parcela KN C č. 211, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria časť o výmere 11 m2 a parcela KN E č. 22/41, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2 zámennou zmluvou
K bodu 6. Informácia o určení hodnoty pozemkov zapísaných vo vlastníctve obce
V tomto bode dal slovo starosta obce pracovníčke p. Lichvarčíkovej. Pracovníčka uviedla,
že na základe dokladovej inventarizácie majetku, konkrétne pozemkov bolo zistené, že
v majetku obce nie sú zapísané niektoré parcely registra C a tiež parcely registra E. Vzhľadom
k tomu, že to nie sú novovzniknuté pozemky, ale nezapísané v majetku obce, ktoré má obec
zapísané v listoch vlastníctva, spôsob ocenenia týchto pozemkov v účtovníctve bol stanovený
na základe hodnoty pozemkov za m2 pre Obec Bajerovce určenej podľa zákona č. 582/2004
Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Poslanci k spôsobu ocenenia nemali námietky a vzali informáciu na vedomie.

Hlasovanie:

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

Uznesenie č. 5/2018/26.6
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. berie na vedomie: informáciu o určení hodnoty pozemkov zapísaných vo vlastníctve obce
K bodu 7. Informácia a prerokovanie žiadosti o príspevok do sociálnych zariadení
V tomto bode sa starosta obce vrátil k téme, ktorá bola prerokovaná na 25. zasadnutí
obecného zastupiteľstva a to konkrétne k téme poskytnutia finančného príspevku pre sociálne
služby. Starosta obce v tejto veci podal ďalšie informácie, čo sa týka poskytovania príspevku
zo strany obcí. Uviedol tiež, že záväzné informácie ešte nie sú pre obce dané a otvoril k tejto
téme diskusiu. Poslanci odporučili, prerokovať žiadosti o príspevok do sociálnych zariadení
až po zverejnení záväzných informácií zo sociálneho úradu.
Hlasovanie:

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

Uznesenie č. 6/2018/26.7
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. odporúča: prerokovať žiadosti o príspevok do sociálnych zariadení až po zverejnení
záväzných informácií zo sociálneho úradu
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K bodu 8. Rôzne
V úvode bodu Rôzne starosta obce predložil Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na rok 2018. K návrhu, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli Obce
Bajerovce v stanovenej lehote neboli podané žiadne pripomienky a ani návrhy. Poslanci, ktorí
nepredniesli žiadne pripomienky zobrali návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2018 na
vedomie.
Hlasovanie:

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

Uznesenie č. 7/2018/26.7
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. berie na vedomie: plán kontrolnej činnosti na rok 2018
Starosta obce ďalej v tomto bode rokovania uviedol, že je potrebné zvolať verejné
zhromaždenie, na ktorom je potrebná účasť aj poslancov. Po prerokovaní tohto návrhu
poslanci uložili starostovi zvolať verejné zhromaždenie na dňa 14. apríla 2018 (t. j. v sobotu).
Hlasovanie:

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

Uznesenie č. 8/2018/26.7
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. ukladá: starostovi obce zvolať verejné zhromaždenie na 14. apríla 2018
Z prítomných poslancov nemal nikto návrh témy na prerokovanie, tak na záver tohto bodu
starosta informoval o stave podaných projektov. Projekt na výstavbu hasičskej zbrojnice
nebol schválený. Nakoľko bude vyhlásená II. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie
finančných príspevkov na hasičské zbrojnice obec sa bude o finančné prostriedky uchádzať aj
v druhom kole.
Po informácii starosta ukončil tento bod rokovania.
K bodu 8. Diskusia
Diskusia prebiehala počas prerokovania jednotlivých bodov programu.
K bodu 9. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenia predniesla Anna Prihodová. Po prednesení návrhu vyzval poslancov
hlasovať o predloženom návrhu na uznesenia.
Hlasovanie:
Michal)

za:

4 (Prihodová Anna, Príhoda Milan, Kundracík Ján, Kormoš

proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
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Uznesenie č. 9/2018/26.9
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. schvaľuje: návrh na uznesenia
K bodu 10. Záver
Na záver starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zapísala: Marta Lichvarčíková

.....................................................
Michal Sekerák, starosta obce

Overovatelia:
Ján Kundracík

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

Anna Prihodová

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