Zápisnica
z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,
konaného dňa 23. 4. 2019
__________________________________________________________________________
Prítomní:

Michal Sekerák, starosta obce
Poslanci: Anna Prihodová, Nadežda Palgutová, Peter Sekerák
Neprítomní:
Michal Kormoš Ján Kormoš
Ďalší prítomní: Jozef Korínek, Marta Lichvarčíková
PROGRAM :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Informácia o projektoch
6. Informácia o kultúrnych podujatiach
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

K bodu 1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta Michal Sekerák. Privítal všetkých
prítomných, skonštatoval, že traja poslanci sú prítomní a OZ je uznášaniaschopné. Poslanec
Michal Kormoš sa ospravedlnil z pracovných dôvodov, Ján Kormoš sa ospravedlnil z dôvodu
práceneschopnosti.
K bodu 2. Schválenie programu
Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 2. zasadnutia OZ. Návrhy na doplnenie
a ani pripomienky k navrhnutému programu neboli prednesené. Starosta obce dal hlasovať
o prednesenom programe 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Hlasovanie:

za: 3 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie č. 1/2019/2.2
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. schvaľuje: program 2. zasadnutia OZ
K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená pracovníčka OcÚ p. Lichvarčíková a za overovateľov
zápisnice poslanci Peter Sekerák a Nadežda Palgutová..
Hlasovanie:
za: 3 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter)
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proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie č. 2/2019/2.3
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. určuje:
- zapisovateľka: Marta Lichvarčíková
B. schvaľuje:
- overovatelia zápisnice: Peter Sekerák a Nadežda Palgutová
K bodu 4. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov Petra Sekeráka, Nadeždu Palgutovú
a Annu Prihodovú. Iný návrh na návrhovú komisiu nebol a tak dal starosta hlasovať
o predloženom návrhu návrhovej komisie.
Hlasovanie:
za:
3 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda a Sekerák Peter)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie č. 3/2019/2.4
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. schvaľuje: Návrhovú komisiu: Anna Prihodová
Nadežda Palgutová
Peter Sekerák
K bodu 5. Informácia o projektoch
Starosta obce Michal Sekerák informoval prítomných o jednotlivých projektoch:
- Projekt Hasičská zbrojnica – hrubá stavba- v dňoch 6. mája, príp. 7. mája 2019 sa
odovzdá stavenisko na základe Záznamu o odovzdaní staveniska, zhotoviteľovi tejto
stavby a to p. Albínovi Angelovičovi, Torysa. Koordinátormi projektu budú členovia
DHZ a zároveň poslanci OZ Michal Kormoš a Peter Sekerák.
- Projekt Dom smútku Bajerovce-odovzdanie staveniska prebehne po 16. 5. 2019
- Projekt Stavebná úprava Obecného úradu v Bajerovciach – toho času je na kontrole
verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela na Slovenskej inovačnej a energetickej
agentúre.
- Projekt Obnova kultúrneho domu – podal sa podnet proti Rozhodnutiu o zastavení
konania o žiadosti o nenávratný finančný príspevok, čaká sa na vyjadrenie.
- Uznesením č. 123/2019 zo dňa 20. 3. 2019 na výjazdovom rokovaní vlády v Lipanoch
boli poskytnuté finančné prostriedky na Rekonštrukciu miestneho chodníka, rozšírenie
parkovacích miest pri cintoríne a rekonštrukciu oplotenia cintorína vo výške 15 000,eur
- Projekt Rekonštrukcia miestnej komunikácie – poskytnutá dotácia 9 500,00 eur z MF
SR.
- Projekty podané na Fond na podporu kultúry národnostných menšín na festival,
divadelné predstavenie DAD a vystúpenie PUĽS-u boli schválené.
- Bol podaný projekt na Úrad vlády SR na obnovu multifunkčného ihriska, odpoveď
zatiaľ nemáme.
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Obec v prípade získania ukrajinského partnera na cezhraničnú spoluprácu plánuje
žiadať o poskytnutie finančného príspevku na rekonštrukciu verejných obecných
budov v rámci cezhraničného programu ENI HUSKROUA, kde je možnosť aj
odkúpenia nehnuteľnosti.
Poslanci zobrali informácie na vedomie a po prerokovaní tohto bodu programu starosta
ukončil tento bod rokovania.
-

Hlasovanie:

za:
3 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie č. 4/2019/2.5
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. berie na vedomie: informáciu o projektoch
K bodu 6. Informácia o kultúrnych podujatiach
V tomto bode programu starosta informoval, že dňa 11. mája 2019 v sobotu sa oslávi
tradične Deň matiek v spolupráci z OZ Valalská voda. Okrem občerstvenia a malého darčeka
sa pripravuje vystúpenie Divadla Alexandra Duchnoviča z Prešova, príp. FS Bajerovčan.
Ďalej starosta informoval, že festival tohto roku je naplánovaný na 28. júla 2019. V rámci
príprav na festival, začne výmena a oprava drevených lavičiek pri amfiteátri, prebieha oprava
detských hojdačiek a pozemok nad hľadiskom sa plánuje rekultivovať. Poslanci zobrali
informáciu o kultúrnych podujatiach na vedomie a po prerokovaní starosta ukončil tento bod
rokovania.
Hlasovanie:

za: 3 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie č. 5/2019/2.6
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. berie na vedomie: informáciu o kultúrnych podujatiach
K bodu 7. Rôzne
V bode Rôzne starosta dal poslancom návrh na rozmyslenie a to ohľadne budovy bývalej
základnej školy. Keďže budova chátra, tak navrhol v prípade záujmu potencionálnych
nájomcov, rekonštrukciu budovy na bytový dom developerským spôsobom s využitím
podpory štátneho fondu rozvoja bývania. Iná alternatíva je uchádzať sa o nenávratný finančný
príspevok, ak sa zverejní výzva na podávanie žiadosti, na tento účel.
Poslankyňa Nadežda Palgutová požiadala o informáciu ohľadne plánovanej cyklotrasy
Bajerovce – Vislanka. Starosta obce oznámil, že prebehlo verejné obstarávanie na
vyhotovenie projektovej dokumentácie na cyklotrasu a toho času prebieha na danom úseku
zameriavanie a vyhotovovanie tejto projektovej dokumentácie. Informoval tiež, že darované
finančné prostriedky vo výške 16 200,- eur sú už k dispozícii na bežnom účte obce.
Poslanci v tomto bode rokovania nemali žiadne iné návrhy a ani pripomienky.
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Nakoniec sa o slovo prihlásila pracovníčka OcÚ p. Lichvarčíková, ktorá poslancom
predniesla rozpočtové opatrenia. Rozpočtovým opatrením č. 1/2019 zo dňa 23. 4. 2019 sa
uskutočnili úpravy na strane príjmov prijatých zo štátneho rozpočtu a následne k tomu úprava
čerpania na strane výdavkov. Poslanci zobrali rozpočtové opatrenie na vedomie.
Rozpočtovým opatrením č. 2/2019 zo dňa 23. 4. 2019 sa uskutočnili úpravy rozpočtu na
strane príjmov a to hlavne zapojenie daru na projektovú dokumentáciu Cyklotrasa BajerovceVislanka a zapojenie prostriedkov z úverového účtu. Na strane výdavkov nastali úpravy
rozpočtu k čerpaniu prostriedkov z úverového účtu a úpravy čerpania prostriedkov
z vlastných a iných zdrojov.
Hlasovanie:

za: 3 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie č. 6/2019/2.7
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. berie na vedomie: rozpočtové opatrenie č. 1/2019 zo dňa 23.4.2019
B. schvaľuje: rozpočtové opatrenie č. 2/2019 zo dňa 23.4.2019
K bodu 8. Diskusia
Diskusia prebiehala počas prerokovania jednotlivých bodov programu.
K bodu 9. Návrh na uznesenia
Návrh na uznesenia predniesla Anna Prihodová. Po prednesení návrhu vyzvala
poslancov hlasovať o predloženom návrhu na uznesenia.
Hlasovanie:

za: 3 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie č. 7/2019/2.9
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. schvaľuje: návrh na uznesenia
K bodu 10. Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Zapísala: Marta Lichvarčíková
.....................................................
Michal Sekerák, starosta obce
Overovatelia:
Peter Sekerák

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

Nadežda Palgutová

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