Zápisnica
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,
konaného dňa 11. 7. 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. Organizácia festivalu
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. 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.
K bodu 2. Schválenie programu
Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 5. zasadnutia OZ. Návrhy na doplnenie
a ani pripomienky k navrhnutému programu neboli prednesené. Starosta obce dal hlasovať
o prednesenom programe 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Hlasovanie:

za:

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

Uznesenie č. 1/2019/5.2
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. schvaľuje: program 5. zasadnutia OZ
K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená pracovníčka OcÚ p. Lichvarčíková a za overovateľov
zápisnice poslanci Michal Kormoš a Peter Sekerák.
Hlasovanie:

za: 4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš
Michal)
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proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie č. 2/2019/5.3
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. určuje:
- zapisovateľka: Marta Lichvarčíková
B. schvaľuje:
- overovatelia zápisnice: Michal Kormoš a Peter Sekerák
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. 3/2019/5.4
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. schvaľuje: Návrhovú komisiu: Anna Prihodová
Nadežda Palgutová
Michal Kormoš
K bodu 5. Organizácia festivalu
Na úvod tohto bodu rokovania starosta obce informoval ohľadne príprav na festival.
Informoval poslancov o účinkujúcich, ktorí vystúpia na 24. ročníku rusínskeho festivalu,
ďalej tiež o sprievodnom podujatí, ktorým je ukážka dobovej hasičskej techniky. Ďalej
informoval o príprave areálu amfiteátra, kde prebieha výmena lavičiek, brúsenie a natieranie
amfiteátra a taktiež prístrešku. Starosta požiadal poslancov, ktorí sú zároveň aj dobrovoľnými
hasičmi o zabezpečenie ľudí k vstupnému a k organizácii dopravy. Následne otvoril diskusiu
k príprave stravy pre účinkujúcich a otvoreniu bufetov s občerstvením. Počas diskusie nedošlo
k žiadnej dohode a tak starosta diskusiu prerušil s tým, že v rokovaní tohto bodu sa bude
pokračovať dňa 17. júla 2019 (streda) o 19:00 hod.
K bodu 6. Rôzne
V bode Rôzne sa o slovo prihlásil hlavný kontrolór J. Korínek, ktorý informoval,
o vyvesení Návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 na úradnej tabuli a webovej
stránke obce v čase od 20. 6. 2019 do 4. 7. 2019. Počas zverejnenia neboli k návrhu plánu
kontrolnej činnosti podané žiadne návrhy a pripomienky. Poslanci taktiež k návrhu plánu
kontrolnej činnosti nemali pripomienky a tak dal starosta hlasovať o Pláne kontrolnej činnosti
na II. polrok 2019.
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Hlasovanie:

za:

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

Uznesenie č. 4/2019/5.6
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. schvaľuje: Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
K bodu 7. Diskusia
Diskusia prebiehala počas prerokovania jednotlivých bodov programu.
K bodu 8. Návrh na uznesenia
Návrh na uznesenia predniesla p. Anna Prihodová , poslanci k prednesenému návrhu na
uznesenia nemali pripomienky a tak p. Prihodová dala hlasovať o návrhu na uznesenia:
Hlasovanie:
za:
4 (Prihodová Anna, Palgutová Nadežda, Sekerák Peter, Kormoš
Michal)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie č. 5/2019/5.8
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. schvaľuje: návrh na uznesenia
K bodu 9. Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Zapísala: Marta Lichvarčíková
.....................................................
Michal Sekerák, starosta obce
Overovatelia:
Michal Kormoš

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

Peter Sekerák

................................................
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Zápisnica
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,
konaného 11. 7. 2019, pokračovanie 17. 7. 2019
__________________________________________________________________________
Prítomní:

Michal Sekerák, starosta obce
Poslanci: Anna Prihodová, Nadežda Palgutová, Peter Sekerák
Neprítomní: Ján Kormoš, Michal Kormoš
Ďalší prítomní: Jozef Korínek, Marta Lichvarčíková
Pokračovania 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnili 3 poslanci, starosta
skonštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Bodom programu rokovania pokračovania 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva je
organizácia festivalu.
Nakoľko sa pokračovania 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva z pracovných dôvodov
nezúčastnil poslanec Michal Kormoš, pristúpilo sa k návrhu na overovateľov zápisnice
a návrhovej komisie. Starosta navrhol za overovateľov zápisnice Petra Sekeráka a Nadeždu
Palgutovú. Pripomienky ani návrhy k overovateľom zápisnice neboli a tak dal starosta
hlasovať o prednesenom návrhu.
Hlasovanie:

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

Uznesenie č. 6/2019/5
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. schvaľuje:
- overovatelia zápisnice Peter Sekerák, Nadežda Palgutová
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Anna Prihodová, Nadežda Palgutová, Peter
Sekerák. Pripomienky k návrhovej komisii neboli a tak starosta dal hlasovať o prednesenom
návrhu.
Hlasovanie:

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

Uznesenie č. 7/2019/5
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. schvaľuje: Návrhovú komisiu: Anna Prihodová
Nadežda Palgutová
Peter Sekerák
Následne sa pristúpilo k pokračovaniu rokovania bodu 5. Organizácia festivalu. Poslankyňa
Nadežda Palgutová uviedla, že do stánku na ukážku výrobkov tvorivých dielni OZ Valalská
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voda Bajerovce sa podujala p. Prihodová. Zabezpečenie bufetov mal mať na starosti poslanec
Peter Sekerák. Nakoľko nevedel povedať, či bufety zabezpečí dostal čas na rozmyslenie do
ďalšieho dňa, aby bol dostatok času na ich zabezpečenie. Prípravu stravy pre účinkujúcich
formou guľášu mal po ostatné roky p. Michal Kormoš. Vzhľadom k tomu, že sa zasadnutia
nezúčastnil a neoznámil, či bude pripravovať stravu aj na tomto ročníku festivalu, starosta
uviedol, že ho bude kontaktovať, aby sa vyjadril. Po prerokovaní organizácie festivalu
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. 8/2019/5
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. berie na vedomie: organizáciu festivalu
Návrh na uznesenie predniesla p. Anna Prihodová, poslanci k návrhu na uznesenie nemali
pripomienky a tak vyzvala poslancov o prednesenom návrhu na uznesenie.
Hlasovanie:

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

Uznesenie č. 9/2019/5
Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach
A. schvaľuje: návrh na uznesenie
Na záver starosta ukončil pokračovanie 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva a poďakoval
poslancom za účasť.
Zapísala: Marta Lichvarčíková
..............................................................
Michal Sekerák, starosta obce

Overovatelia:
Peter Sekerák

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

Nadežda Palgutová

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