
Obecné zastupiteľstvo 

 

konané dňa 01.03.2019 

 

Návrh programu  jednania obecného zastupiteľstva: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie návrhu programu jednania OZ 

3. Chválenie návrhu  na overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 05. 12. 2018 

5. Prehľad prác za obdobie od 05. 12. 2018 

6. Vyhodnotenie žiadosti o NFP „Kompostovisko Obce Bajany“ 

7. Informácia o prácach  „Chodníky Obec Bajany“ – I. etapa 

8. Prejednanie plánu práce pracovných komisií pri OZ Obce Bajany 

- sociálna komisia – predseda: p. B. Granátová 

- kultúrna komisia – predseda: Ing. A. Bumberová 

- športová komisia – predseda: p. M. Kopor 

- komisia pre životné prostredie a verejný poriadok – predseda: Bc. M. Banyász,  

  p. J.  Terebeššy 

- komisia na ochranu verejného záujmu  pri výkone funkcie verejných funkcionárov:  

  Ing. A. Bumberová, p. B. Granátová, p. J. Terebeššy, Bc. M. Banyász, p. M. Kopor 

9. Prejednanie návrhu na využívanie triedy ZŠ 

10. Prejednanie návrhu termínu  na oslavy „Dňa obce“ 

11. VZN – stravná jednotka MŠ, VZN – odmeňovanie poslancov a zástupcu starostu 

12. Oboznámenie sa s akčným  plánom Obce Bajany 

13. Komunálny odpad – informácia 

14. Záver 

 

Prosím poslancov OZ o pripomienky, doplnenia návrhu programu jednania 

 

3. Schválenie návrhu členov na overovateľov zápisnice: 

 Predkladám návrh na overovateľov zápisnice z jednania obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 28. 02. 2019: 

 

p. B. Granatová    p. Milan Kopor 

Prosím poslancov OZ o pripomienky, zmeny 

 

Hlasovanie 

 

4. Kontrola uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 05. 12. 2018 

1 – 2/ 2018 

Poslanci OZ boli oboznámení a vzali na vedomie výsledky komunálnych volieb zo dňa 10. 

11. 2018, ktoré predložila predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Ibolya Bosnyáková 

 



1 – 3/ 2018 

Na základe výsledkov komunálnych volieb zo dňa 10. 11. 2018 predsedníčka miestnej 

volebnej komisie p. Ibolya Bosnyáková menovala p. Bc. Františka Genca za starostu obce, 

ktorému po podpísaní sľubu odovzdala menovací dekrét 

 

1 – 4/ 2018 

Na základe výsledkov komunálnych volieb zo dňa 10. 11. 2018 predsedníčka miestnej 

volebnej komisie p. Ibolya Bosnyáková odovzdala novozvoleným poslancom: p. Ing. Anna 

Bumberová, p. Beáta Granátová, p. Bc. Marek Banyász, p. Jozef Terebeššy, p. Milan 

Kopor ml., po zložení a podpísaní sľubu menovacie dekréty poslanca obecného 

zastupiteľstva 

 

Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ku kontrole uznesenia iba toľko 

 

Uznesenie  

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 05. 12. 2018 

1 – 2/ 2018 

Poslanci OZ boli oboznámení a vzali na vedomie výsledky komunálnych volieb zo dňa 10. 

11. 2018, ktoré predložila predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Ibolya Bosnyáková 

 

1 – 3/ 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Bajanoch 

A. Berie na vedomie 

1.Výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2.Vystúpenie novozvoleného starostu 

 

1 – 4/ 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Bajanoch       

     B. Konštatuje, že 

1.novozvolený starosta obce Bc. František Genco zložil zákonom predpísaný sľub 

2.zvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub 

Obecné zastupiteľstvo: 

Ing. Anna Bumberová 

Beáta Granátová 

Bc. Marek Banyász 

Jozef Terebeššy 

Milan Kopor 

 

1 – 5/ 2018 

Poslanci OZ schválili za overovateľov zápisnice p. Bc. Banyásza Mareka a p. Ing. Annu 

Bumberovú  

Jednomyseľne 



1 – 6/ 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Bajanoch 

 zriaďuje nasledovné komisie: 

- sociálna komisia – predseda: p. B. Granátová 

- kultúrna komisia – predseda: Ing. A. Bumberová 

- športová komisia – predseda: p. M. Kopor 

- komisia pre životné prostredie a verejný poriadok – predseda: Bc. M. Banyász, p. J. 

Terebeššy 

- komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov: Ing. 

A. Bumberová, p. B. Granátová, p. J. Terebeššy, Bc. M. Banyász, p. M. Kopor 

Predsedom komisií bolo uložené na najbližšie zastupiteľstvo predložiť zloženie komisií – 

trojčlenné a predložiť plán akcií na rok 2019 a predpokladané finančné krytie 

 

1 – 7/ 2018 

Na základe zákona č. 369/ 1990 Z. z. a nasledujúcich zmien starosta obce Bc. F. Genco 

menoval zástupcu starostu obce: Ing. Anna Bumberová 

 

1 – 8/ 2018 

Starosta obce predložil poslancom OZ informáciu o najdôležitejších prácach  na volebné 

obdobie rokov 2018 – 2022.  

V štádiu ukončenia: Kompostovisko Obce Bajany 

1.etapa chodníkov Obce Bajany 

Vypracované a podané žiadosti o NFP – čaká na vyhodnotenie: 

- rekonštrukcia obecnej budovy – budova ZŠ 

- obnova obecných ciest 

- malý univerzálny traktor s príslušenstvom „Locus“ 

V štádiu príprav: 

- obnovenie výkresovej dokumentácie na cestné priekopy a chodníky Obce Bajany – II.etapa 

- komunitný plán – komunitné centrum Obce Bajany 

- odvedenie dažďových vôd z cestných priekop Obce Bajany 

Na záver príhovoru starosta obce poprial všetkým poslancom OZ veľa pracovných úspechov 

 

1 – 9/ 2018 

Hospodárenie Obce Bajany 

Pracovníčka OcÚ novozvolené obecné zastupiteľstvo informovala o finančnej a hospodárskej 

situácii obce. Obec je bez úveru, nezadlžená. Pohľadávky sú vyrovnané. 

Kontrolórka obce hospodárenie obce potvrdila. O hospodárení obce pojednáva audit a správa 

o hospodárení. 

 

1 – 10/ 2018 

Odmeňovanie poslancov 

Poslanci OZ – jednomyseľne – schválili odmeňovanie poslancov: 

- uskutočnenie zasadnutí OZ – každé 2 mesiace 

- odmena za zasadnutie – 20, - € 



- odmena za prípravu  akcie – 20, - € 

 

1 – 11/ 2018 

Odmeňovanie starostu obce 

V zmysle zákona č. 253/ 1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí 

a primátorov miest, §3 hovorí: 

„Starostovi obce patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH 

SR za predchádzajúci rok, ktorá činí 954, - € a násobku §4, ods. 1, podľa počtu obyvateľov 

obce, kde do 500 obyvateľov je prepočítací koeficient 1, 65 násobok priemerného platu, čo 

činí 1 574, - €. Navýšenie 0, 00%. 

 

Poslanci OZ schválili návrhy jednomyseľne. 

  

5. Prehľad prác za obdobie od 05. 12. 2018 

 

6.12.2018 – vzdelávanie TSP – Mgr. S. Čeplíková 

10.12.2018 – p. K.  Pihuličová – praktická ukážka – zdobenie perníkov 

                   - jednanie – Optokábel Obec Bajany 

                  - finančné vyrovnanie: Kompostovisko Obec Bajany – technika 

11.12.2018 – DI Michalovce – evidenčné čísla traktor a príves 

13.12.2018 – zasadnutie valného zhromaždenia MAS Zemplínska Široká 

17.12.2018 – kontrolný deň chodníky 

18.12.2018 – beseda pre pracovníkov AČ s vedením ÚP Michalovce – riaditeľka ÚP Ing. M.   

                      Bálintová, Mgr. L. Ružinská  

                    - DNES SME DOSTALI TRAKTOR 

19.12.2018 – distribúcia Obecného spravodaja 

29.12.2018 – vianočný stolnotenisový turnaj 

8.1.2019 – riešenie zosilňovača Orange 

10.1.2019 – na základe žiadosti doplnenie žiadosti o NFP – obecná budova ZŠ, malý traktor 

                 - finančné vyrovnanie: „2“ Chodníky 

14.1.2019 – porada ÚPSVaR Michalovce 

16.1.2019 – KONTROLA NA MIESTE IA Bratislava – Kompostovisko 

14.1., 17.1., 21.1., 28.1.2019  – nemocnica Š. Treľo 

18.1.2019  - V. Kapušany – Stavebný úrad – zosilňovač Orange 

                  - DOS V. Kapušany , riaditeľ MUDr. Ferko – umiestnenie Š. Treľo 

22.1.2019 – kontrola Úrad vlády – cesta „Zugov“ 

23.1-24.1.2019 – akčný plán Obce Bajany 

25.1.2019 – vyúčtovanie – Úrad vlády – cesta „Zugov“ 

30.1.2019 – porada Košice – IA MPSVaR 

31.1.2019 – kontrolórka – auditorka 

1.2.2019 – prevádzkový plán – kompostovisko 

4.2.2019 – vypracovanie akčného plánu Obce Bajany 

5.2.2019 – porada pracovníkov OcÚ 

6.2 – 7.2.2019 – vzdelávanie TSP – Mgr. Čeplíková 



7.2.2019 – okresný úrad – školenie – voľby prezidenta 

8.2.2019 – OÚ ŽP Michalovce – vydaná registrácia Kompostovisko Bajany 

               - kontrolný deň chodníky 

11.2.2019 – porada Mikroregión Čierna voda – Uh 

13.2.2019 – zasadnutie R – ZMOS Michalovce 

 

 

Prosím poslancov – otázky k prácam za dané obdobie 

 

 

6. Vyhodnotenie žiadosti o NFP Kompostovisko Obec Bajany 

 

 - stavebné práce ukončené 

- technika – dodaná – traktor, príves, štiepkovač, nádrž, čerpadlo 

- realizátori stavby a techniky finančne vyrovnaní 

- 16.1.2019 sa uskutočnila kontrola na mieste 

- vypracovaný prevádzkový poriadok 

- Okresný úrad Michalovce, odbor životného prostredia vydal rozhodnutie o Registrácii 

Kompostoviska Bajany 

 

Nič nám nebráni začať kompostovať. Je potrebné a dôležité vypracovať podmienky, spôsob, 

čas kompostovania. Žiadam poslancov o predloženie návrhov: 

- čo zberať, termín a čas zberu, štiepkovanie doma 

- štiepkovanie na kompostovisku, určenie cien 

- spôsob využívania traktora 

- príves – nepožičiava sa, požičiava sa – 1 hod. ? 

- kompost – použitie 

 

Návrh na riešenie ďalších problémov a otázok 

 

7. Informácia o prácach „Chodníky Obec Bajany“ – I. etapa 

 

- chodníky – práce na chodníkoch ukončené 21.12.2018 

- vyasfaltované vjazdy 

- realizátor stavby IS Košice – vyrovnané dve splátky 

- tretia splátka po ukončení všetkých prác 

Potrebné urobiť: 

Vjazd na parkovisko oproti RS, opraviť a vyasfaltovať vjazd pri č. d. 10, uviesť cestné 

priekopy do pôvodného stavu, vyvakovať oporný múr pri č. d. 30, upraviť parkovisko oproti 

RS, urovnať výkopovú zeminu, vyšpárovať zámkovú dlažbu na chodníkoch. 

 

Po úhrade tretej faktúry pripraviť podklady pre kontrolu na mieste – pracovníci IA – riešiť 

prevzatie stavby, čiastočne kolaudačné rozhodnutie 

 



Prosím poslancov OZ – otázky, pripomienky 

 

8.Prejednanie plánu  práce  pracovných komisií pri OZ Bajany: 

 

Sociálna komisia: 

Prosím p. B. Granátovú, poslankyňu OZ, o podanie informácie: zloženie komisie, náplň 

práce, finančné krytie 

 

Kultúrna komisia:    

Prosím Ing. A. Bumberovú, poslankyňu OZ, o podanie informácie: zloženie komisie, náplň 

práce, finančné krytie 

 

Športová komisia: 

Prosím p. M. Kopora, poslanca  OZ, o podanie informácie: zloženie komisie, náplň práce, 

finančné krytie 

 

Komisia pre životné prostredie a verejný poriadok: 

Prosím poslancov OZ  Bc. M. Banyásza  a p. J.  Terebeššyho o podanie informácie: zloženie 

komisie, náplň práce, finančné krytie, riešenie - postihy 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu  pri výkone funkcie verejných funkcionárov:  

Zloženie komisie, náplň práce 

 

Prosím poslankyne a poslancov OZ, ak majú  podklady písomne pripravené, o ich doručenie 

na obecný úrad, ich následné rozmnoženie, čo urýchli jednanie OZ. Ďakujem. 

 

9.Prejednanie návrhu na dočasné využitie triedy ZŠ 

 

Do začatia prác na rekonštrukcii objektu  budovy obce – ZŠ predkladám návrh ny využitie 

triedy: 

 

-stolný tenis – zodpovedný p. M. Kopor 

- zumba – zodpovedná p. A. Koporová 

 

Menovaní prevezmú kľúč od vchodových dverí budovy školy a od triedy – OcÚ pracovníčka. 

Jedná sa o mimopracovný čas, je potrebné vypísať hodiny cvičenia od – do, tieto vyvesiť. Je 

potrebné zabezpečiť poriadok v chodbe, sociálnom zariadení a v triede. Dozrieť, aby 

nedochádzalo k poškodzovaniu majetku.  

 

Prosím poslankyne, poslancov o pripomienky, doplnenia. 

 

10.Prejednanie návrhu termínu osláv „Dňa obce“ 

 

Predkladám na schválenie termín osláv Dňa obce 



 

27. júla 2019 – sobota 

 

Hudobná skupina: Flegment 

Doprovodné spevácke skupiny: 

 

 

 

Prosím poslancov o návrh na doplnenie osláv Dňa obce. 

 

11. VZN – stravná jednotka MŠ, odmeňovanie poslancov  

 

VZN - Stravná jednotka MŠ – predkladám vypracované VZN 

 

Prosím otázky, pripomienky 

 

VZN – Zásady odmeňovania poslancov OZ, pracovných komisií, zástupcu starostu 

 

- odmeňovanie poslancov OZ bolo dohodnuté 

- odmeňovanie predsedov komisií pri OZ – návrh 

- odmeňovanie zástupcu starostu obce – návrh 

 

Prosím  p. poslankyne, poslancov o ďalšie doplnenia, pripomienky 

 

 

12.Oboznámenie sa s akčným plánom Obce Bajany 

 

Vládou SR bol okres Michalovce zaradený medzi zaostávajúce okresy.  

 

Na základe uvedeného povinnosťou a úlohou obcí, firiem, organizácií, miest, okresného 

úradu, MAS, bolo na základe podkladov z PHSR prijať akčný plán s vytýčením  úloh na 

najbližšie obdobie. 

 

Predkladám vám na schválenie AKČNÝ PLÁN OBCE BAJANY  

 

Prosím o otázky a pripomienky 

 

13.Komunálny odpad – informácia 

 

Dávam vám do pozornosti problematiku komunálneho odpadu. Komunálny odpad sme v obci 

riešili v r. 2012. Odvtedy sme sa otázkou KO nezaoberali. Žiaľ, náklady spojené s vývozom 

TKO sa každý rok o niečo navyšovali. V súčasnosti má obec: 

 

Príjmy za TKO: cca 2 500,- € 



Výdaje za TKO: cca 4 016, - € 

Sme jedna z mála obcí, kde sa vyberá 8 € na osobu a rok.  

Strata obce činí:   cca 1 500 €, čo predstavuje na jednu osobu stratu 4 – 5 €                       € 

 

Na základe uvedeného žiadam poslancov o premyslenie a prípravu opatrení k prijatiu nového 

VZN v mesiaci október s platnosťou od 01. 01. 2020. 

 

14. Rôzne 

 

a. / príprava žiadosti o NFP – malé ihrisko – nechať odsúhlasiť 

b. / príprava na voľby prezidenta SR – informácia 

c. Príprava projektu komunitné centrum – Obec Bajany - informácia 

 

 

14. Záver 

 Ďakujem prítomným poslancom za účasť na zasadnutí OZ 

 

 

 


