Zápisnica
z 30. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,
konaného dňa 19. 11. 2018
__________________________________________________________________________
Prítomní:

Michal Sekerák, starosta obce
Poslanci: Anna Prihodová, Milan Príhoda, Ján Kundracík, Michal Kormoš
Ďalší prítomní: Jozef Korínek, Marta Lichvarčíková
PROGRAM :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu 30. zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Zámer na prevod majetku zámenou - návrh
6. VZN o miestnych daniach – Dodatok č. 1 / návrh
7. Rozpočtové opatrenia
8. Návrh rozpočtu na rok 2019 + stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na
rok 2019
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. 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. Po
otvorení zasadnutia zaznela štátna hymna SR.
K bodu 2. Schválenie programu 30. zasadnutia
Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 30. zasadnutia OZ. Návrhy na doplnenie
a ani pripomienky k navrhnutému programu neboli prednesené. Starosta obce dal hlasovať
o prednesenom programe 30. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Hlasovanie:

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

Uznesenie č. 1/2018/30.2
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. schvaľuje: program 30. zasadnutia OZ
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K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená pracovníčka OcÚ p. Lichvarčíková a za overovateľov
zápisnice poslanci Ján Kundracík a Michal Kormoš.
Hlasovanie:
za: 4 (Prihodová Anna, Príhoda Milan, Kundracík Ján, Kormoš Michal)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie č. 2/2018/30.3
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. určuje:
- zapisovateľka: Marta Lichvarčíková
B. schvaľuje:
- overovatelia zápisnice: Ján Kundracík a Michal Kormoš
K bodu 4. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov Jána Kundracíka, 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. 3/2018/30.4
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. schvaľuje: Návrhovú komisiu: Ján Kundracík
Milan Príhoda
Anna Prihodová
K bodu 5. Zámer na prevod majetku zámenou - návrh
Dňa 8. 10. 2018 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce Bajerovce
Návrh Zámeru na prevod majetku obce Bajerovce na základe zámennej zmluvy a to podľa
prípadu hodného osobitného zreteľa. Návrh zo dňa 3. 10. 2018 bol vyhotovený na základe
prerokovania Žiadosti o zámenu časti pozemku od p. Príhodovej, bytom Bajerovce č. 26 na
29. zasadnutí OZ. K zverejnenému návrhu, ktorý starosta na zasadnutí obecného
zastupiteľstva prečítal, neboli podané žiadne písomné pripomienky. Návrh zámeru na prevod
majetku zámenou je prílohou zápisnice. Po prerokovaní dal starosta hlasovať o zámere na
prevod majetku obce Bajerovce podľa prípadu hodného osobitného zreteľa na základe
zámennej zmluvy
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. 4/2018/30.5
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. schvaľuje:
Zámer na prevod majetku obce Bajerovce zámennou zmluvou medzi obcou Bajerovce a
Máriou Príhodovou č. 26 z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí prevod majetku obce Bajerovce, IČO:
00326810, a to:
-

-

parcelu E-KN č. 646 s výmerou 98 m2, ostatná plocha, ktorá je vedená na liste
vlastníctva č. 986 v katastri nehnuteľností Okresného úradu Sabinov, katastrálny
odbor, v obci Bajerovce, okres Sabinov,
parcelu C-KN č. 34/2 s výmerou 11 m2 záhrada a parcelu C-KN č. 35/4 s výmerou 44
m2 zastavaná plocha a nádvorie, ktoré sú vytvorené z parcely E-KN č. 646 s výmerou
98 m2 ostatná plocha vedenou na liste vlastníctva č. 986 v katastri nehnuteľností
Okresného úradu Sabinov, katastrálny odbor v obci Bajerovce, okres Sabinov, a to na
základe geometrického plánu č. 70/2014 vyhotoveného Ing. Pavlom Dulínom dňa
9.5.2014, autorizačne overeného Ing. Pavlom Dulínom dňa 09.05.2014 a úradne
overeného Ing. Vladimírom Dujavom dňa 19.05.2014 pod č. G1-210/2014, a to
formou zámennej zmluvy nadobúdateľovi Mária Príhodová, trvale bytom: Bajerovce
26, 082 73 Šarišské Dravce.

K bodu 6. VZN o miestnych daniach – Dodatok č. 1/návrh
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 2/2015 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pripravený na
návrh poslanca Milana Príhodu a odsúhlasený poslancami na 29. zasadnutí obecného
zastupiteľstva bol zverejnený a vyvesený dňa 8. 10. 2018. Počas zverejnenia neboli k návrhu
Dodatku č. 1 k VZN o miestnych daniach č. 2/2015 podané žiadne písomné pripomienky.
Dodatok č. 1, ktorý je prílohou zápisnice sa týkal zvýšenia sadzieb daní z 0,50% na 0,60 %
z pozemkov, a to druh pozemku záhrady a zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
a zvýšenia sadzieb daní zo stavieb z 0,060|/m2 na 0,080 €/m2, a to za stavby na bývanie
a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a za stavby na
pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu.
Zvýšenie sadzieb dane z pozemkov a zo stavieb bolo navrhnuté z dôvodu čerpania takto
získaných finančných prostriedkov na opravy ciest a vybudovanie chodníkov. K takto
predloženému návrhu poslanci nemali námietky ani pripomienky a tak po prerokovaní dal
starosta hlasovať o Dodatku č. 1 k VZN obce č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Hlasovanie:

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

Uznesenie č. 5/2018/30.6
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. schvaľuje: Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 2/2015 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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K bodu 7. Rozpočtové opatrenia
V bode 7. Rozpočtové opatrenia dal starosta slovo pracovníčke OcÚ p. Lichvarčíkovej,
ktorá predniesla rozpočtové opatrenia. Rozpočtové opatrenia č. 6/2018 a č. 9/2018, ktorými
boli vykonané úpravy rozpočtu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu ako dotácií
z FPKNM, príspevok HN osobitný príjemca, dotácie Voľby OSO 2018, prostriedky
z ÚPSVaR na program zamestnanosti podľa § 50j a prostriedkov z MF SR na projektovú
dokumentáciu na vodovod a kanalizáciu a tiež zapojenie prostriedkov z predchádzajúceho
roka zo štátneho rozpočtu poskytnutých na kamerový systém. Následne boli k čerpaniu týchto
príjmov vykonané úpravy rozpočtu na strane výdavkov. Rozpočtové opatrenia č. 6/2018
a 9/2018 zobrali poslanci na vedomie. Rozpočtové opatrenia č. 7/2018, 8/2018 a 10/2018
obsahovali úpravy príjmov a výdavkov z vlastných zdrojov v závislosti od potreby čerpania
finančných prostriedkov. Po prerokovaní rozpočtových opatrení dal starosta hlasovať
o prednesených rozpočtových opatreniach.
Hlasovanie:

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

Uznesenie č. 6/2018/30.7
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. berie na vedomie: rozpočtové opatrenie č. 6/2018 a č. 9/2018
B. schvaľuje: rozpočtové opatrenie č. 7/2018, č. 8/2018 a č. 10/2018
K bodu 8. Návrh rozpočtu na rok 2019 + stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu na rok 2019
V úvode tohto bodu starosta uviedol, že k zverejnenému Návrhu rozpočtu na rok 2019
s výhľadom na roky 2020 a 2021 neboli na obecný úrad podané žiadne písomné pripomienky.
Potom dal starosta slovo hlavnému kontrolórovi obce p. Korínkovi, ktorý predniesol svoje
stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2019. Poslanci zobrali stanovisko hlavného kontrolóra
obce k návrhu rozpočtu na rok 2019 na vedomie. Následne pracovníčka OcÚ predniesla návrh
rozpočtu na rok 2019 a výhľad na roky 2020 2021. Po prerokovaní návrhu rozpočtu na rok
2019 bol daný návrh na opravu výdavkov funkčnej klasifikácie 0111 a ekonomickej
klasifikácie 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO vo výške 5 600 €. Úprava bola
navrhnutá z dôvodu nečerpania takto navrhnutých prostriedkov na odstupné. Finančné
prostriedky vo výške 5 600 € boli navrhnuté v rozpočte na rok 2019 a to: 2000 € na oddiel
0111 Výkonné a zákonodarné orgány, položka Rekonštrukcia a modernizácia (Obecný úrad),
1600 € oddiel 0451 Cestná doprava, položka Rekonštrukcia a modernizácia a 2000 € oddiel
0840 Náboženské a iné spoločenské služby, Realizácia stavieb (Dom smútku). Navrhnuté
pripomienky sa zapracovali do Návrhu rozpočtu na rok 2019 a keďže ďalšie pripomienky
neboli tak starosta dal hlasovať o Návrhu rozpočtu na rok 2019.
Hlasovanie:

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

Uznesenie č. 7/2018/30.8
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
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A. berie na vedomie: stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2019
B. schvaľuje: návrh rozpočtu na rok 2019
K bodu 9. Rôzne
V tomto bode informoval starosta obce o odpovedi na žiadosť obce Bajerovce o odkúpenie
pozemkov, ktorých vlastníkom je COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo. Predmetná
žiadosť sa týkala odkúpenia podielu COOP Jednoty Prešov, s. d. na pozemkoch registra KN-E
vedených na LV č. 944, katastrálne územie Bajerovce. Poslanci zobrali odpoveď na žiadosť
na vedomie a po prerokovaní tejto témy súhlasili s odkúpením podielu COOP Jednoty Prešov,
s. d. v navrhovanej cene, ktorá spolu činí 770,- eur.
Po prerokovaní dal starosta hlasovať o odkúpení pozemkov COOP Jednota Prešov, s.d.
Hlasovanie:

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

Uznesenie č. 8/2018/30.9
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. berie na vedomie: odpoveď na žiadosť COOP Jednota Prešov, s. d.
B. súhlasí: s odkúpením pozemkov od COOP Jednota Prešov, s. d.
K bodu 10. Diskusia
Diskusia prebiehala počas prerokovania jednotlivých bodov programu.
K bodu 11. Návrh na uznesenia
Návrh na uznesenia predniesla Anna Prihodová. Po prednesení návrhu vyzvala
poslancov hlasovať o predloženom návrhu na uznesenia.
Hlasovanie:

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

Uznesenie č. 9/2018/30.11
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. schvaľuje: návrh na uznesenia
K bodu 12. Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Zapísala: Marta Lichvarčíková

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

Overovatelia:
Ján Kundracík

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

Michal Kormoš

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