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II. ZASADNUTIE
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
PROGRAM JEDNANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA – NÁVRH
1. OTVORENIE
2. SCHVÁLENIE NÁVRHU JEDNANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
3. SCHVÁLENIE PREDLOŽENÉHO NÁVRHU NA ZAPISOVATEĽOV
4. KONTROLA UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OZ KONANÉHO
DŇA 15.3.2018
5. PREHĽAD PRÁC ZA OBDOBIE TROCH MESIACOV TJ. 15.3 – 30.6.2018
6. PRÁCE NA KOMPOSTOVISKU
7. PRÁCE NA CHODNÍKOCH V OBCI
8. ZAVEREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2017
9. ZAVEREČNÝ ÚČET A VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE ZA ROK 2017
10. AUDIT OBCE
11. PREJEDNANIE SPRÁVY O PRÁCI : AČ, TSP, MŠ, ZŠ – 1 – 4, DS
12. ELOKOVANÉ PRACOVISKO ZŠ 1- 4 PAVLOVCE n/UHOM - BAJANY
13. ORGANIZAČNÉ PRÍPRAVY: OBECNÉ SLÁVNOSTI
14. RÔZNE
15. ZÁVER

1. OTVORENIE

Privítanie prítomných a hostí

2. SCHVÁLENIE NÁVRHU JEDNANIA OZ

Vážené poslankyne, poslanci,
dostali ste predložený návrh jednania OZ.

Prosím: doplnenia, otázky, pripomienky k predloženému návrhu.

UZNESENIE: 2 – 1/2018
Poslanci OZ schválili predložený návrh programu jednania s doplnkami
do rôzneho – JEDNOMYSELNE.

3. SCHVÁLENIE PREDLOŽENÉHO NÁVRHU NA ZAPISOVATEĽOV:

Vážené poslankyne, poslanci
predkladám Vám návrh na zloženie zapisovateľov pre overenie
zápisnice, na:
p. Marek BAŇAS

Prosím: pripomienky, zmeny, návrhy

p. Csaba FILIP

UZNNESENIE: 2 – 2/2018
Poslanci OZ predložený návrh na overovateľov zápisnice p. M. BAŇASA
a p. C. FILIPA schválili – JEDNOMYSELNE.

4. KONTROLA UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OZ KONANÉHO DŇA 15.3.2018

1 – 1/2018 Poslanci OZ predložený návrh jednania OZ schválili - JEDNOMYSELNE
1 – 2/2018 Poslanci OZ predložený návrh na zapisovateľov schválili – JEDNOMYSELNE
1 – 3/2018 Predložený návrh kontroly uznesenia zo zasadnutia OZ, konaného dňa 6.12.2017
poslanci prijali bez pripomienok a otázok.
1 – 4/2018 Poslanci OZ sa s predloženým prehľadom prác na obecnom úrade za mesiace:
Január – Február – Marec – oboznámili. Po doplňujúcich otázkach nemali –
pripomienky.
1 – 5/2018 Obec, v dĺžke trvania troch mesiacov poskytne dennému stacionáru na prevádzku
finančné prostriedky vo výške 200 € - slovom – dvesto eurá. Z danej sumy obecný
úrad výšku úhrady za média v hodnote 150 € mesačne odpustí. Čiastku 50 €,
mesačne prevádzkovateľ po zlepšení finančnej situácie vráti obecnému úradu.
Obecné zastupiteľstvo po troch mesiacoch prijaté uznesenie prehodnotí.
1 – 6/2018 Kontrolórka obce predložila OZ správu o činnosti za obdobie kalendárneho roku
2017. Správa bola prijatá bez pripomienok.
1 – 7/2018 Kontrolórka obce predložila OZ na schválenie „Plán kontrolnej činnosti obce
Bajany na r. 2018“. Predložený kontrolný plán činnosti bol bez pripomienok –
JEDNOMYSELNE – schválený.
1 – 8/2018 Poslanci OZ prijali informáciu o schválení žiadosti NFP na chodníky vo výške
cca 80 000 €, podpise zmluvy a vytvorení refundovaného účtu.
1 – 9/2018 Poslanci OZ sa oboznámili so žiadosťou o NFP na obecné cesty, technickou

Dokumentáciou. K predloženej žiadosti neboli pripomienky a žiadosť bola JEDNOMYSELNE – schválená.
1 – 10/2018 Poslanci OZ – JEDNOMYSELNE – rozhodli a schválili možnosť výstavby
Komunitného centra v obci Bajany, vypracovaní žiadosti o NFP a výkresovej
dokumentácie. O mieste výstavby rozhodne OZ po zverejnení výzvy.
1 – 11a/2018 Poslanci OZ prijali informáciu o prebiehajúcom verejnom obstarávaní
na techniku ku kompostovisku, začiatku stavebných prác.
1 – 11b/2018 Poslanci OZ prijali informáciu o pripravovanej veľkonočnej výzdobe obce
a jej ukončení k 28.3.2018.
1 – 11c/2018 Poslanci OZ sa oboznámili s listom prezidenta SR k Novému roku 2018.

Vážené poslankyne, poslanci,
prosím ku kontrole uznesenia otázky, pripomienky, doplnenia.

UZNESENIE: 2 – 3/2018
Poslanci OZ predloženú kontrolu uznesenia z posledného zasadnutia dňa 15.3.2018
prijali bez pripomienok – JEDNOMYSELNE.

5. PREHĽAD PRÁC ZA OBDOBIE TROCH MESIACOV TJ. 15.3. – 30.6.2018

4.4.2018 TSP školenie v Michalovciach – zúčastnila sa Mgr. M. Gaľová
4.4.2018 Porada s pracovníkmi AČ
4.4.2018 Oprava traktorika – kosačka VP – technika.
6.4.2018 Obec Vinné – porada s predsedom VÚC Ing. Trnkom
7.4.2018 So súhlasom OÚ Životného prostredia – vyrezané topole na PD – mieste pre
výstavbu kompostoviska.

9.4.2018 Dovoz stavebnej búdy.
10.4.2018 TSP – Beseda chovateľstvo – drobnochov.
10.4.2018 Rozobratie veľkonočnej výzdoby.
10.4.2018 Rozváranie a uchytenie držiaka na digestor do kuchyne MŠ.
12.4.2018 INGEMA – zakúpenie dlažby.
12.4.2018 Postrek herbicídom na mladé náletové dreviny – starý cintorín, cesta na
Vysokú n/Uhom
13.4.2018 Dnes bol dovezený opravený traktorik – kosačka z VP – techniky.
13.4.2018 Vypnuté kúrenie v objekte OcÚ, MŠ, ZŠ, DS, AČ.
13.4.2018 Opäť dnešným dňom začína sezóna kosenia verejných priestranstiev
17.4. – 27.4.2018 Terénne úpravy pri starom cintoríne, pri novom cintoríne – zozadu od
poľnej cesty vetvy „B“ terénne úpravy + 60cm chodník z panelov, po ľavej
strane cesty v smere na Vysokú n/Uhom – terénne úpravy.
23.4.2018 TSP – prednáška pre občanov obce OO Pavlovce n/Uhom
23.4.2018 Vyhodnotenie verejného obstarávania na obecné cesty.
23.4.2018 Vyhotovenie z plastových obrubníkov a drobného kameňa pod stenou od
stacionára.
26. – 27.4.2018 Nafarbená strecha na budove MŠ + OcÚ, základná + vrchná farba.
26.4.2018 Odvedenie 2% dane pracovníkmi OcÚ podľa individuálneho uváženia.
27. – 28.4.2018 Na tribúne malého ihriska na zadnej murovanej stene namaľovaný aktuálny
športový motív.
2.5.2018 Vystriekané priestory malého ihriska – bežecká dráha herbicídom proti burine.
4.5.2018 ZŠ 1 – 4 zber starého papiera.
9.5.2018 Deň matiek – MŠ + ZŠ 1 – 4
9.5.2018 Uzatvorená zmluva PRIMA Banka na financovanie prác na chodníkoch spôsobom
refundácie.
9.5.2018 Položenie dlažby – posedenie za obecným úradom – medzi budovou OcÚ a MŠ

11.5.2018 Vyhodnotenie verejného obstarávania na opravu obecnej cesty „ ZUGOV“.
15.5.2018 TSP – školenie v Michalovciach Mgr. M. Gaľová.
15. – 25.5.2018 Prax praktikantky MŠ.
21.5.2018 Potravinová pomoc občanom v HN – 11 občania.
21.5.2018 Realizácia opravy obecnej cesty „ZUGOV“ – EUROVIA MI.
21.5.2018 Doplnenie žiadosti o NFP na budovu ZŠ – Prešov.

22.5.2018 MŠ – 10. Ročník športovej olympiády detí materských škôl združených
v školskom úrade Pavlovce n/Uhom – 9 účastníkov.
22.5.2018 TSP – prednáška pre občanov – psychologička MSKS Mi.
22. – 23.5.2018 TSP – školenie v Michalovciach – p. I. Bosnyáková.
24.5.2018 DS – varenie gulašu.
28.5.2018 Oprava traktorika – kosačka VP – Technika.
31.5.2018 Príprava k otvoreniu prác „chodníky obce Bajany“ zasadnutie komisie
manažér – realizátor prác, kontrolný deň „O“.
1.6.2018 Vývoz zeminy – starý cintorín + cesta na Vysokú n/Uhom – dokončovacie práce
na terénnych úpravách – rozhrnutie zeminy.
5.6.2018 Audit obce Bajany.
5.6.2018 Daná žaloba na p. M.V. – záloha na materiál vo výške 180 €, práce sa za jeden rok
nerealizovali, s menovaným sa nedá spojiť.
8.6.2018 MŠ – noc v škôlke – sprievodné akcie: cirkus Weigh, ujo Ľubo.
11.6. – 15.6.2018 Výroba stojana na pamätnú tabuľu na starý cintorín „Epitaf“ ,
zabetónovanie tabule na starom cintoríne.
12.6.2018 Vypísané výberové konanie na TSP.
12.6.2018 Vypísané výberové konanie na riaditeľku MŠ.
12.6.2018 Kontrolný deň „Chodníky“.
13.6.2018 Dovoz techniky k prácam na kompostovisku.

18.6.2018 Začiatok prác na PD – kompostovisko – terénne práce
18.6.2018 Riešenie nezrovnalosti v projekte chodníky – komisia kontrolný deň Prešov
19.6.2018 ISK geodeti vymeriavanie chodníkov
19.6.2018 Návšteva na OcÚ Bajany – riaditeľ ZŠ Pavlovce n/Uhom – zrušenie elokovaného
pracoviska ZŠ 1 – 4 Bajany.
19.6.2018 Návšteva – riešenie ZŠ 1 – 4 Bajany – školský úrad Pavlovce n/Uhom,
Mgr. A. Popovič, starosta obce Pavlovce n/Uhom p. A. Kocela.
20.6.2018 Vyvážanie zeminy z priestorov kompostoviska – na Vysokú n/Uhom.
21.6.2018 VVS KE zasadnutie valného zhromaždenia.
22.6.2018 Ochrana osobných údajov – audit – p. Mlynár.
22.6.2018 Kontrolný deň „kompostovisko“ – Ing. A. Klimko, Ing. V. Kačmár,
starosta obce Bc. F. Genco.
25.6.2018 Návšteva hostí z USA v DS.
26.6.2018 Zasadnutie výkonného výboru MAS medzi riekami – Zemplínska Široká.

UZNESENIE: 2 – 4/2018
Poslanci OZ predložený prehľad prác za obdobie od 1.4.2018 do 31.6.2018
prijali – BEZ PRIPOMIENOK.

6. PRÁCE NA KOMPOSTOVISKU:

- dňa 13.6.2018 dovezená technika k prácam.
- dňa 18.6.2018 sa začali terénne úpravy – vyrovnanie terénu a odvoz zeminy.
- stavebná časť má byť ukončená do jedného mesiaca od začiatku
prác – tj. cca 20.7.2018.
- kompostovisko má byť odovzdané do užívania do dvoch mesiacov od začiatku

prác – tj. cca 20.8.2018.
- finančná úhrada: stavebná časť – 1 faktúra
zariadenie technika – 2 faktúra
- je potrebné riešiť: - prevádzkovanie kompostárne, jej využitie
- pripraviť prevádzkový poriadok, prevzatie
- osobitne venovať pozornosť ochrane objektu – osvetlenie v noci.
- po ukončení – pripraviť „kontrola na mieste“ pre vyúčtovanie.
- dať stavbu kolaudovať.
- dať stavbu do užívania.
- zabezpečiť využívanie a prevádzku.

Otázky – Pripomienky - Doplnenia

UZNESENIE: 2 – 5/2018
Poslanci OZ – VZALI NA VEDOMIE – priebeh prác na výstavbe kompostoviska ako
i podpísanie zmluvy s víťazným uchádzačom verejného obstarávania na dodanie
techniky – Agrozet.

7. PRÁCE NA CHPDNÍKOCH V OBCI:

Dňa 31.5.2018 – I. sedenie
Manažér projektu: Ing. V. URAM + P. KOČIŠ
Realizátor stavby: ISK Vedúci stavby: Ing. M. ADAMČIK
Stavbyvedúci: Ing. Ľ. GMITRO
Subdodávateľ: PREŠOV + p. LENGYEL
- Termín: 12.6.2018 – koordinácia prác

- Konzultácia problémov – výkaz – výmer – materiál na priekopy
- Prehliadka na mieste výstavby
- Spoločná konzultácia problémov v Prešove dňa 18.6.2018
za účasti: manažer projektu, ISK – realizátor stavby,
p. POLOMSKÝ – subdodávateľ, stavebný dozor – Ing. KAČMÁR,
starosta obce – Bc. F. GENCO, geodeti ISK – vytýčenie.
Dohodnuté:
ISK – geodeti – vymerajú a vytýčia v 25. týždni.
ISK – príprava výroby v spolupráci so subdodávateľom prejednajú v cene
„priekop“ materiál na chodníky – 25. týždeň.
Ing. V. URAM – manažér projektu – v 26. týždni danú zámenu materiálu
v rovnakej cenovej relácií prejedná na PPA medzi tým sa chodníky začnú
robiť.
Financovanie chodníkov: V dvoch splátkach po mesiaci po ukončení, kontrole
na mieste, kolaudácií, refundácia PPA
Ďalej je dohodnuté:
Do druhej výzvy je potrebné pripraviť nový rozpočet – výkaz – výmer na celú
obec Bajany, prierezy mostíkov, priekop. Výkresy platia.

Otázky – Pripomienky – Doplnenia

UZNESENIE: 2 – 6/2018
Poslanci OZ – VZALI NA VEDOMIE – vzniknuté problémy s výstavbou chodníkov.
ŽIADAJU: Víťaznú firmu ISK ako realizátora stavby o čo najskoršie začatie prác
na stavbe – mesiac – júl – 10. august.

8. ZAVEREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2017

Predkladá pracovníčka OcÚ – Oľga Salayová
Otázky – Pripomienky – Doplnenia

UZNESENIE: 2 – 7/2018
Poslanci OZ – predložený záverečný účet obce Bajany za rok 2017
schválili – JEDNOMYSELNE.

9. VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE ZA ROK 2017

Predkladá pracovníčka OcÚ O. Salayová

Otázky – Pripomienky – Doplnenia

UZNESENIE: 2 – 8/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra ku
záverečnému účtu za rok 2016. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce
a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie
prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 24 911,66 €.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výročnú správu za rok 2017.

10. AUDIT OBCE:

Vypracovala audítorka Ing. NACHTMANOVÁ
Predložiť poslancom OZ.

Otázky – Pripomienky – Doplnenia

UZNESENIE: 2 – 9/2018
Kontrolórka obce Ing. L. PAĽOVÁ predložila poslancom obce správu a informovala ich
o výsledkoch - AUDITU – obce Bajany za kalendárny rok 2017.
Poslanci OZ predloženú správu vypracovanú audítorkou
Ing. NACHTMANOVOU – VZALI NA VEDOMIE.

11. PREJEDNANIE SPRÁVY O PRÁCI: AČ, TSP, MŠ, ZŠ 1- 4, DS

Predkladajú:
AČ: p. I. Bosnyáková
TSP: Mgr. M. Gaľová
MŠ: Bc. A. Salayová
ZŠ 1 – 4: PaedDr. M. Kertés
DS: MUDr. O. Copák

Otázky – Pripomienky – Doplnenia

UZNESENIE: 2 – 10/2018
Poslanci OZ sa oboznámili s predloženými správami o činnosti a práci na aktivačnej
činnosti, terénnej sociálnej práci, v materskej škôlke, základnej škole 1-4, dennom
stacionári – NEMALI PRIPOMIENKY.

12. ELOKOVANÉ PRACOVISKO ZŠ 1 – 4 PAVLOVCE N/UHOM – BAJANY

Dňa 19.6.2018 oznámenie riaditeľa ZŠ Pavlovce n/Uhom Mgr. M. ZOLOTU
- elokované pracovisko ZŠ 1 – 4 Bajany - nedostatok žiakov
- na základe uvedeného predkladá zriaďovateľovi tj. OcÚ Pavlovce n/Uhom návrh
na zrušenie prevádzky Bajany.
- predkladá krajskému školskému úradu návrh na zrušenie.
Podmienka fungovania elokovaného pracoviska ZŠ 1 – 4: 12 žiakov
- zasadnutie obecného zastupiteľstva Pavlovce n/Uhom 20.6.2018
Vo veci som jednal :
- s riaditeľom ZŠ Pavlovce n/Uhom p. Milanom ZOLOTOM
- so školským úradom v Pavlovciach n/Uhom Mgr. A. POPOVIČOM
- starostom obce Pavlovce n/Uhom p. A. KOCELOM
- termín prejednania - odložený
Otázka je čo ďalej? Ako riešiť udržateľnosť ZŠ 1 – 4? Ak sa nepodarí zdržať, v Bajanoch
nebude nikdy škola.

Otázky – Pripomienky – Doplnenia – Návrhy na riešenie

UZNESENIE: 2 – 11/2018
Poslanci OZ vzali na vedomie predložený návrh riaditeľa ZŠ Pavlovce n/Uhom
RNDr. M. ZOLOTA na zrušenie elokovanej triedy 1 – 4 Bajany.

VYSLOVILI SVOJ NESÚHLAS so zrušením elokovaného pracoviska 1 – 4 Bajany.
Riešením poverili starostu obce p. Bc. F. Genco, mesiac – júl.

13. ORGANIZAČNÉ PRÍPRAVY: OBECNÉ SLÁVNOSTI

- termín uskutočnenia osláv: 28.7.2018

čas: 17:00hod.

- miesto: malé ihrisko
Pripraviť:
- pozvánky – vytlačiť, oznámenia – vytlačiť – vyvesiť.
Program:
Oficiálna časť : - otvorenie
- príhovor starostu obce
- príhovor hostí
Program: - vystúpenie „Pavelčakovci“
- mužská spevácka skupina „Užan“
- spevácka skupina „Pavlovčane“
- spevácka skupina „Starší chlopi z Mihaľovec“ harmonikár p. V. Tatarko
- do tanca hrá: skupina Flegment
Sprievodné akcie: - deti: cukrová vata, sladkosti, nafukovací hrad, kolotoč,
- podávanie guľášu, občerstvenie, čapované pivo,
- výstava drobnochovateľov
Organizačne zabezpečiť: - sedenie – úprava – výzdoba: AČ
- podávanie navareného guľášu: kuchyňa MŠ
- podávanie občerstvenia
- výčap: p. Vladimír Michlík
- hostí: privítať, usadiť, postarať sa
- spevácke skupiny
- hudba

- vyúčtovanie
- otvorenie
- doručiť pozvánky, vyvesiť oznámenia, prizvať hostí

- drobnochovateľstvo p. E. Knežo – predseda okr. zväzu
chovateľov Mi.
- kolotoč – hrad – cukrová vata p. ŠTYM
Poslanci OZ: stretneme sa deň pred oslavami tj. piatok 28.7.2018 o 16:00hod., overíme
organizačné zabezpečenie osláv.

Otázky – Pripomienky – Doplnenia

UZNESENIE: 2 – 12/2018
Poslanci OZ vzali na vedomie termín, miesto a čas, ako i organizačné zabezpečenie
príprav na oslavy dňa obce.

14. RÔZNE:

a) – Komunitné centrum
- nebola daná výzva
- uznesenia zostáva v platnosti

b) – Denný stacionár
- v zmysle uznesenia obecný úrad tri mesiace nefakturoval finančné náklady
za média
- schválených 50€ mesačne MUDr. Copák nevyzdvihol ani jeden mesiac
c) - MAS

d) – Stav účtu

e) – Prejednanie počtu poslancov na volebné obdobie 2018 – 2022 na počet
obyvateľov cca 480 počet poslancov: 3 – 5.

f) – Pracovný úväzok starostu obce na obdobie r. 2018 – 2022.

Otázky – Pripomienky
UZNESENIE: 2 – 13/2018
a) Poslanci OZ vzali na vedomie informáciu o výstavbe komunitného centra – uznesenie
zostáva v platnosti.
b) Poslanci OZ vzali na vedomie plnenie uznesenia – odpustenie finančných nákladov za
média 3 mesiace denný stacionár a – JEDNOMYSELNE – schválili predlženie
o ďalšie 3 mesiace do 30.06.2018
c) Poslanci OZ vzali na vedomie rozhodnutie o – SCHVÁLENA – MAS medzi riekami
a pridelením finančných prostriedkov.
d) Poslanci OZ – VZALI NA VEDOMIE – finančný stav obce na účte.
e) uznesenia obecného zastupiteľstva podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v
súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov
samosprávy obcí, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 203/2018 Z. z.
Uznesenie č 2-13/2018. :
Obecné zastupiteľstvo obce Bajany
na základe § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré bolo
uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 203/2018 Z. z. určuje pre voľby poslancov
obecných zastupiteľstiev, ktoré budú vykonané dňa 10. novembra 2018 volebné obvody a počet
poslancov obecného zastupiteľstva v nich takto:
1./
- volebný obvod č. 1: 1
1
................
2./
volebný obvod č. 1 - počet poslancov: 5
Za - 5
Proti - 0
Zdržali sa - 0

e) Poslanci OZ schválili na obdobie r. 2018 – 2022 obecné zastupiteľstvo
s počtom – 5 – poslancov – JEDNOMYSELNE.
f) Poslanci OZ na obdobie rokov 2018 – 2022 schválili – JEDNOMYSELNE
úväzok starostu obce
na plný úväzok.

15. ZÁVER:
Všetkým prítomným sa starosta obce Bc. František Genco poďakoval za účasť a aktívny
prístup pri jednaní a riešení problémov.

