Zápisnica
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,
konaného dňa 31. 5. 2019
__________________________________________________________________________
Prítomní:

Michal Sekerák, starosta obce
Poslanci: Anna Prihodová, Nadežda Palgutová, Peter Sekerák, Michal Kormoš
Neprítomní: 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. Prerokovanie žiadosti o nájme obecných priestorov
6. Prerokovanie memoranda o spolupráci
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 štyria poslanci sú prítomní a OZ je uznášaniaschopné. Poslanec
Ján Kormoš sa ospravedlnil z dôvodu práceneschopnosti.
K bodu 2. Schválenie programu
Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 3. zasadnutia OZ. Návrhy na doplnenie
a ani pripomienky k navrhnutému programu neboli prednesené. Starosta obce dal hlasovať
o prednesenom programe 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Hlasovanie:

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

Uznesenie č. 1/2019/3.2
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. schvaľuje: program 3. 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: 4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš
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Michal)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie č. 2/2019/3.3
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 Annu Prihodovú, Nadeždu
Palgutovú a Michala Kormoša. Iný návrh na návrhovú komisiu nebol a tak dal starosta
hlasovať o predloženom návrhu návrhovej komisie.
Hlasovanie:
za:
4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš
Michal)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie č. 3/2019/3.4
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. schvaľuje: Návrhovú komisiu: Anna Prihodová
Nadežda Palgutová
Michal Kormoš
K bodu 5. Prerokovanie žiadosti o nájme obecných priestorov
Starosta obce Michal Sekerák informoval poslancov, že predmetom bodu 5. Prerokovanie
žiadosti o nájme obecných priestorov je žiadosť p. Nadeždy Palgutovej, bytom Bajerovce č.
56 o prenájom nebytového priestoru v KD Bajerovce. Starosta predmetnú žiadosť prečítal,
kde žiadateľka uviedla, že sa jedná o priestory vedľa kuchyne tzv. sklad a prenajaté priestory
plánuje využiť na podnikanie v oblasti šitia a tkania domácich prostriedkov. Po prerokovaní
žiadosti poslanci v zmysle §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov navrhli zámer prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa a to: miestnosť na poschodí v KD súp. č. 120 o výmere 12 m2, obec Bajerovce,
zapísaný na LV č. 351, na dobu dvoch rokov za nájomné určené podľa Sadzobníka cien
(služieb) Obce Bajerovce, nájomcovi Nadežda Palgutová, 082 73 Bajerovce č. 56. Dôvodom
prípadu hodného osobitného zreteľa je, že sa jedná o malú výmeru prenajatých priestorov
a ekonomická výhodnosť pre obec. Starosta dal hlasovať o prednesenom zámere prenajať
nehnuteľný majetok obce.
Hlasovanie:

4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš
Michal)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
za:
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Uznesenie č. 4/2019/3.5
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. schvaľuje: zámer prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa a to: miestnosť na poschodí v KD súp. č. 120 o výmere 12 m2, obec Bajerovce,
zapísaný na LV č. 351, na dobu dvoch rokov za nájomné určené podľa Sadzobníka cien
(služieb) Obce Bajerovce, nájomcovi Nadežda Palgutová, 082 73 Bajerovce č. 56. Dôvodom
prípadu hodného osobitného zreteľa je, že sa jedná o malú výmeru prenajatých priestorov
a ekonomická výhodnosť pre obec.
K bodu 6. Prerokovanie memoranda o spolupráci
V tomto bode programu starosta obce informoval, že v súvislosti so získaním ukrajinského
partnera a plánované uchádzanie sa o finančné prostriedky v rámci cezhraničného programu
ENI HUSKROUA, bolo vypracované Memorandum o spolupráci medzi obcou Bajerovce
(Slovenská republika) a obcou Velyka Kopanya (Ukrajina). Memorandum o spolupráci je
vyhotovené v slovenskom a ukrajinskom jazyku a jeho obsahom je dohoda o spolupráci
v oblasti športu, cestovného ruchu, projektov cezhraničnej spolupráce, regionálneho rozvoja,
v sociálnej oblasti. Znenie celého Memoranda o spolupráci predniesla p. Lichvarčíková. Po
prerokovaní tohto bodu, kde neboli od poslancov prednesené iné návrhy ani pripomienky, dal
starosta hlasovať o prednesenom Memorande o spolupráci.
Hlasovanie:

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

Uznesenie č. 5/2019/3.6
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. schvaľuje: Memorandum o spolupráci medzi obcou Bajerovce (Slovenská republika)
a obcou Velyka Kopanya (Ukrajina).
K bodu 7. Rôzne
V bode Rôzne starosta uviedol, že verejná súťaž s predmetom zákazky – stavebné práce
„Stavebná úprava obecného úradu Bajerovce“ bola zrušená a nebude sa opakovať. Dôvodom
zrušenia zákazky boli chyby zo strany dodávateľa zabezpečujúceho službu verejného
obstarávania, dôsledkom čoho sa navýšili neoprávnené výdavky na zákazku Stavebnej úpravy
obecného úradu Bajerovce. O finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy obecného úradu
sa bude obec uchádzať pri ďalších výzvach na podanie žiadosti na tento účel. Poslanci zobrali
informáciu o projekte Stavebná úprava obecného úradu Bajerovce na vedomie.
Hlasovanie:

4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš
Michal)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
za:
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Uznesenie č. 6/2019/3.7
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. berie na vedomie: informáciu o projekte: „Stavebná úprava obecného úradu Bajerovce“
Ďalej sa v tomto bode rokovania prihlásila o slovo poslankyňa Nadežda Palgutová, ktorá
požiadala o riešenie problému tečúcej vody počas dažďov po celej ulici, ktorá steká z kopca
na tzv. Kertišni k domu č. 59 a ďalej. Starosta uviedol, že o tomto probléme vie a navrhol
poslancom určiť na mieste, akým najefektívnejším spôsobom by sa tento problém dal
vyriešiť, nakoľko priepust, ktorý je v blízkosti, túto vodu nestačí odviesť a voda steká aj
z kopca mimo priepust. Starosta požiadal poslancov, ktorí môžu, aby po skončení zasadnutia
obecného zastupiteľstva sa odobrali na miesto a navrhli opatrenia, ktorými by sa problém
stekajúcej vody po ulici vyriešil.
Ďalšie témy na prerokovanie v tomto bode neboli navrhnuté a tak starosta ukončil tento bod
rokovania.
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: 4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie č. 7/2019/3.9
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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