
Obecné zastupiteľstvo č. 6 konané dňa 04. 12. 2019 

Návrh programu jednania obecného zastupiteľstva dňa 04. 12. 2019 

1. Otvorenie 

2. Schválenie návrhu programu jednania OZ 

3. Schválenie návrhu na overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 13. 09. 2019 a 30. 09. 2019 

5. Prehľad urobených prác na OcÚ za obdobie od 13. 09. 2019 do 30. 11. 2019 

6. Komunitné centrum Obec Bajany – rozhodnutie 

7. Malé ihrisko ŽoNFP 

8. Schválenie upraveného rozpočtu Obce Bajany za rok 2019 

9. Prejednanie návrhu rozpočtu Obce Bajany na rok 2020 

10. Stanovisko HK ku návrhu rozpočtu Obce Bajany na rok 2020 

11. Riešenie – komunálny odpad 

12. Rôzne 

13. Záver 

Prosím pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu jednania OZ: 

2. Schválenie návrhu programu jednania OZ: 

             Program jednania OZ bol – jednomyseľne -  schválený 

3. Schválenie návrhu na overovateľov zápisnice: 

 Za overovateľov zápisnice na dnešné zasadnutie OZ navrhujem: 

p. Bc. Marek Banyász   p. Ing. Anna Bumberová 

Prosím, sú pripomienky alebo iné návrhy na overovateľov zápisnice: 

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

Annu Bumberovú 

4. Kontrola uznesenia z posledného OZ konaného dňa 13. 09. 2019 a z mimoriadneho zasadnutia 

OZ zo dňa 30. 09. 2019: 

13. 09. 2019: 

1./ Poslanci OZ – jednomyseľne – schválili predložený návrh programu jednania OZ 
  vrátane bodu 10 písmeno „I“ a „ J“. 
 
2./ Za overovateľov zápisnice poslanci – jednomyseľne – schválili p. Milana Kopora a 
      Jozefa Terebeššyia. 
 
3./ Prítomní poslanci OZ – bez pripomienok – vzali na vedomie vyhodnotenie kontroly uznesenia 
      z posledného uznesenia OZ konaného dňa 29.04.2019. 
 
4./ Poslanci OZ boli informovaní a prácach OcÚ za obdobie júl – august, ktoré prijali 
      - bez pripomienok. 



 
5./ Poslanci OZ prijali informáciu o možnosti odkúpenie pozemku  od p. Radovej na LV č. 709 
      rozhodli: 
      a./ - s kúpou pozemku – jednomyseľne – súhlasia 
      b./ - vo veci jednania o kúpe pozemku s p. Radovou poverujú starostu obce Bc. F. Genca  
              a zástupkyňu starostu Ing. A. Bumberovú,  
      c./ zakúpenie pozemku limitujú do výšky 3.000,00 Eur. 
      d./ o zakúpení pozemku rozhodne OZ na svojom najbližšom zasadnutí. 
 
6./ Priebeh osláv „Dňa obce“ dňa 27.07.2019 poslanci OZ hodnotili  kladne – bez pripomienok. 
      Poslanci schválili termín „Dňa obce“ na rok 2020, na 25.07.2020 – jednomyseľne. 
 
7./ Poslanci OZ  vzali na vedomie – podanú informáciu a zápisnicu z 3. kola verejného obstarávania        
      na stavbu Komunitného centra k žiadosti NFP, ktoré sa uskutočnili dňa 06.08.2019 v L. Mikuláši. 
      Z troch podaných žiadosti víťazne vyšla firma STAMI. 
 
8./ Na základe zákona NR SR č. 544/2010 Z.z.  o úprave stravného v predškolskom veku MŠ, poslanci     
      OZ schválili  VZN obce o výške stravného na školský rok 2019/20 – jednomyseľne. 
 
9./ Poslanci OZ ohľadne prenájmu obecného pozemku na LV 1665 p. č. 807 o výmere  3101 m2    
      rozhodli: 
      - žiadosť p. J. Mesaroša z Lekároviec bude schválená, ak z obce nebude záujemca na prenájom. 
      - ukladá starostovi obce v najbližšom týždni vyhlásiť v obecnom rozhlase a zverejniť záujem o  
        prenájom,  

-  v prípade záujme občanov z Bajan, pozemok dostane ten do užívania, ktorý ako prvý podá   
  žiadosť na OcÚ.    
-  Menovaný záujemca bude dodatočne schválený na OZ – splnené – pozemok prenajal p. M. 
Mikula 

 
10. Rôzne 
 
a./ poslanci OZ – vzali na vedomie – prípravu na realizáciu cesty k Rómom na Zugov vo výške  
      cca 3.000,00 Eur – splnené dňa 25.10.2019 
 
b./ Poslanci OZ – vzali na vedomie – jednomyseľne – schválili vypracovanie a podanie projektu  
      žiadosti o NFP na pokračovanie prác na druhej časti  „Chodníky v obci Bajany“- splnené 16. 09. 
2019 
 
c./ Príprava žiadosti o NFP na malé ihrisko, ostáva v platnosti, termín neuplynul. 
        T: 20.10.2019 
d./Poslanci OZ – vzali na vedomie – možnosť obnovy obecných ciest na žiadosti MRK. Rozhodli                                     

a poverili vo veci jednať starostu obce – splnené – nedá sa riešiť čiastočne pre 1 dom. 

e./ Poslanci OZ – vzali na vedomie – možnosť opätovnej prípravy žiadosti na zberný dvor tiež       

prostredníctvom MRK, kde s obnovou žiadosti vyslovili svoj nesúhlas. 

f./ Poslanci OZ vyhodnotili zabezpečenie ,prípravu a priebeh futbalového turnaja dňa 03.08.2019, 

ktorý -  vzali na vedomie. 

g./ Poslanci - OZ  - vzali na vedomie – , že o žiadosti na NFP vo veci Rekonštrukcia obecnej budovy, 

nemá vedomosti – naďalej platí 



h./ Poslanci OZ prijali informáciu – vzali na vedomie – prípravu prác a územné konanie pripravované 

Eurotelom k uloženiu optokábla v Obci Bajany – práce sa začnú v dohľadnom čase 

i./ poslanci OZ – vzali na vedomie – príjmy za komunálny odpad občanov na kalendárny rok 2019 

a výdaje obce za komunálny odpad občanov za obdobie január – júl 2019 – opatrenia a rozhodnutie 

sa prijme na najbližšom zasadnutí OZ     

j./Poslanci OZ – vzali na vedome – rozhodnutie o schválení žiadosti NF P na malotraktor Locus 
a následne  -  jednomyseľne schválili – krátkodobý preklenovací úver.    
Vo veci riešenia poverili starostu obce – splnené – účet bol založený 26. 09. 2019 
 
30. 09. 2019: 
 
1./ Poslanci OZ – jednomyseľne – schválili odkúpenie pozemku na LV č. 709 od p. Gabriela Radu 
a Mártona Radu v sume 3 500, - €, slovom: tritisícpäťsto eur. Ďalším jednaním vo veci odkúpenia 
pozemku OZ poveruje starostu obce, p. Bc. F. Genca 
 
2./ j./Poslanci OZ – vzali na vedome – rozhodnutie o schválení žiadosti NF P na malotraktor Locus 
a následne  -  jednomyseľne schválili – krátkodobý preklenovací úver.    
Vo veci riešenia poverili starostu obce – splnené – účet bol založený 26. 09. 2019 
 
3./ Poslanci OZ – jednomyseľne – schválili mulčovanie – štiepkovanie kukurice občanom v intraviláne 
obce Bajany v cene 25, - € za motohodinu 
 
4./  Poslanci OZ – jednomyseľne – schválili prenájom obecného pozemku na LV 1665 p. č. 807 
o výmere  3101 m2  pre p. Milana Mikulu na obdobie 3 rokov, t. j. do jesene 2022.  
 
Poslanci OZ sa s kontrolou plnenia uznesenia oboznámili – bez pripomienok  
 
5. Prehľad urobených prác na OcÚ za obdobie od 13. 09. 2019 do 30. 11. 2019: 
 
16.9. – jednanie Arriva Michalovce – zmeny v autobusových spojeniach 
          - oprava traktorika – kosačky „Gutbrood“ 
          - odoslaná žiadosť o NFP „Chodníky stavba 2“ 
24.9. – potravinová pomoc občanom v HN 
25.9. – sponzorský príspevok Nafta a.s. – 1 000 € 
26.9. – účet pre malotraktor Locus 
          - riešenie odkúpenia pozemku p. J. Radová 
30.9. – vyúčtovanie prác stavba Chodníky 1. etapa 
1.10. – porada VÚC – opatrovateľská služba 
          - zasadnutie rady starostov VÚC – predseda Ing. Trnka 
2.10. – distribúcia Obecného spravodaja 
         - kontrola HaZZ Michalovce 
7.10. – VO – cesta Zugov 
8.10. – vráta 2 na kompostovisko 
9.10.- Komunitné centrum Obec Bajany – rozhodnutie – schválený projekt žiadosť o NFP cca 343 000,     
          - € 
11.10.-R ZMOS Michalovce 
18.10.-zasadnutie výkonného výboru MAS Medzi riekami 
24.10.-Funny sport – technická dokumentácia malé ihrisko – vypracovanie 
25.10.- položený živičný povrch – cesta Zugov 



29.10.- zasadnutie výkonného výboru MAS Medzi riekami 
         - MŠ Sláviček – akcia Spoločného školského úradu Pavlovce nad Uhom organizovaná v Bajanoch 
         - VO Chodníky –stavba č.2 
5.11. – montáž diaľkového termostatu ku kotlu pre OcÚ  a DS 
6.11. – vypracovanie doplňujúcich podkladov pre Komunitné centrum 
7.11. – založenie novej pamätnej knihy 2 pre RS 
         - oprava cesty pri súkromnom obchode 
8.11. – oprava gamatky – súkromný obchod 
13.11.-zakúpenie posypovača k udržiavaniu obecných ciest 
14.11.-MŠ –návšteva divadelného predstavenia vo Vysokej nad Uhom 
15.11.- vypracovanie následnej monitorovacej správy pre Verejné osvetlenie 
19.11.- potravinová pomoc pre občanov v HN 
Práce pre: - sviatok všetkých svätých 
                    - vianočná výzdoba 
26.11.- zasadnutie výkonného výboru MAS, valné zhromaždenie MAS 
28.11.-kontrola bŕzd traktora Kubota – oprava 
         - ukončenie VO „Stavba chodníky 2“ 
2.12. – podpísaná zmluva „KC“ ministerstvo – obec 
3.12. – PÚ – stanovisko malé multifunkčné ihrisko 
4.12. – 6.zasadnutie OZ 
6.12. – kontrola „RS“ – pohrebníctvo 
10.12.- traktor Kubota- 600 MTh- výmena oleja, montáž stierača 
11.12.- pracovníčka OcÚ- školenie Michalovce 
          - porada starostov VÚC- zriadenie vodných rád 
12.12.- pracovníčka OcÚ – konzultácia na DÚ Michalovce 
13.12.- školenie starostov k voľbám do NR SR – Michalovce 
16.12.- žiadosť – kontrola VO „KC“ 
17.12.- vyhodnotenie práce OcÚ za rok 2019 – zastupiteľstvo 
18.12.- zasadnutie starostov okresu Michalovce – R- ZMOS  
 
Poslanci OZ k predloženému prehľadu urobených prác – nemali pripomienky. 
 
6. Komunitné centrum Obce Bajany 
 
- schválenie žiadosti NFP – rozhodnutie 
- verejné obstarávanie – uskutočnené 
- bankový účet – založený 
- upravený rozpočet – harmonogram – vypracovaný 
- začiatok: február – marec 2020 
- ukončenie: koniec októbra 2020 
 
Prosím otázky, pripomienky 
 
Poslanci OZ – vzali na vedomie – rozhodnutie o schválení žiadosti na NFP a podpis zmluvy na 
výstavbu „KC“ v obci Bajany 
 
7. Malé ihrisko ŽoNFP 
 
- v II.kole- malé ihrisko 
- pripravuje sa technická dokumentácia – vypracuje firma Funny sport 
- na základe technickej dokumentácie stanovisko vydá stavebný úrad 
- žiadosť o NFP vypracuje Ing. Dvoriak 



- termín podania: do 30.1.2020 
 
Prosím otázky, pripomienky 
 
Poslanci OZ – vzali na vedomie – postup prác na obnove žiadosti o NFP na malé ihrisko v obci Bajany 
 
8. Upravený rozpočet na rok 2019 
 
OZ  informuje pracovníčka OcÚ p. O. Salayová a kontrolórka obce Ing. L. Paľová 
 
Prosím otázky, pripomienky 
 
Poslanci OZ sa oboznámili s reálnym, upraveným rozpočtom obce Bajany na rok 2019 
 
9. Prejednanie návrhu rozpočtu na rok 2020 
 
Vypracovaný návrh rozpočtu predkladá pracovníčka – hospodárka OcÚ p. O. Salayová a p. Ing. L. 
Paľová – kontrolórka obce. Rozpočet vychádza z kalendárneho roku 2019. Je doplnený o finančné 
prostriedky na KC, malotraktor Locus, chodníky stavby 2. Schválený rozpočet sa zverejní na 15 dní. 
 
Prosím otázky, pripomienky, doplnenia 
 
Poslanci OZ sa oboznámili s návrhom rozpočtu obce Bajany na rok 2020. Daný rozpočet zahŕňa 
finančné prostriedky na KC a malotraktor „Locus“. Neboli pripomienky. 
 
10. Stanovisko HK ku návrhu rozpočtu obce Bajany na rok 2020 
 
Stanovisko predkladá kontrolórka obce p. Ing. Lenka Paľová 
 
Prosím otázky, pripomienky, doplnenia 
 
Hlavná kontrolórka Ing. L. Paľová poslancom OZ predložila „Stanovisko hlavného kontrolóra“ 
k prejednanému rozpočtu obce Bajany na rok 2020 
 
11. Riešenie: Komunálny odpad v Obci Bajany 
 
- základná informácia o príjmoch a výdajoch na vývoz TKO za rok 2019 bola poslancom OZ poskytnutá 
na zasadnutí OZ dňa 13. 09. 2019 
- plánované príjmy od občanov na rok 2019: predpis na TKO 2 896,- € -( doposiaľ skutočne zaplatené 
1 918, - €  ) 
- výdaje za 11 mesiacov roku 2019: 
1/2019 – 599,37 € 
2/2019 – 497,71 € 
3/2019 – 300, 23 € 
4/2019 – 325, 56 € 
5/2019 – 323, 40 € 
6/2019 – 472, 92 € 
7/2019 – 311, 16 € 
8/2019 – 312, 84 €  
9/2019 – 322, 20 € 
10/2019 – 658,37 € 
11/2019 – 481,20 €                         Spolu: 4 598,96 € 



4 598,96 – 2 896 = 1 702,96 € - strata pre obec 
1 702, 96/strata/ : 470/počet obyvateľov/ = 3,60 € = 4, 0 € 
Približná strata v r. 2019 na TKO na 1 občana je cca 4, - € 
Stratu je potrebné riešiť: návrhy na riešenie 
4 poslanci OZ – za navýšenie/Bumberová, Banyász, Granátová, Kopor/ 
1 poslanec sa zdržal hlasovania /J. Terebeššy/ 
 
Poslanci OZ sa oboznámili s príjmami a výdajmi za TKO. Na základe toho  schválili v pomere 4:1 
navýšenie poplatku za TKO na 12, - € na osobu a rok od 01. 01. 2020. 
 
12. Rôzne 
 
Páni poslanci, ak máte otázky, nech sa páči, pýtajte sa, ak budem vedieť, budem odpovedať. 
 
13.Záver 
 
Poďakovanie za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva 
 
 
  
       
 


