
  ZÁPISNICA č. 3/2021 

zo zasadnutia OZ Bajany 

 
Dňa: 28.10.2021 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

  zást. starostu Ing. A. Bumberová, Bc. M. Banyász, p. B. Granátová,  

p. M. Kopor 

nemoc: J. Terebeššy – vyslovil súhlas s prejednávanými bodmi telefonicky - 

 OSPRAVEDLNENÝ 

 

 

K bodu 2/24 - 3/2021 : Schválenie programu jednania OZ 

 

  Predložený návrh programu jednania OZ bol 

                            – jednomyseľne – schválený. 

 Hlasovanie: 

    za: 4   proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu 3/25 - 3/2021 : Schválenie návrhu za overovateľov zápisnice 

   

Poslanci OZ predložený návrh za overovateľov zápisnice 

    p. M. Banyász   a    p. B. Granátová    

                        - jednomyseľne – schválili. 

 Hlasovanie: 

    za: 4   proti: 0  zdržal sa: 0 

  

K bodu 4/26–3/2021: Kontrola uznesenia z posledného zasadnutia OZ zo dňa 16.07.2021 

 

  Ku kontrole uznesenia zasadnutia OZ zo dňa 16,7,2021 poslanci OZ  

                               – nemali pripomienky-. 

 

K bodu 5/26 - 3/2021: Prehľad prác urobených na obecnom úrade za obdobie  

od 01.07.2021 do 30.09.2021 

 

 Poslanci OZ k predloženému prehľadu prác za uvedené obdobie  

                   – nemali pripomienky – . 

 

K bodu 6/27-3/2021: Komunálny odpad - opatrenia 

 

  Poslanci OZ prijali – jednomyseľne – rozhodnutie: 

   Uložili starostovi obce vypracovať VZN, kde bude zohľadnené: 

                        počet členov domácností, na základe tohto počtu – počet vývozu smetných 

  nádob za mesiac. Cena na jedného člena domácnosti zostáva vo výške 12€. 



   Pri zbere biologicky rozložiteľného odpadu – konárov, záujemca o 

  vývoz, toto oznámi minimálne 1 deň vopred na OcÚ, kde cena za vývoz bude 

  určená obhliadkou množstva vo výške 1,50€, 3€, 4,50€, 6€. 

  Vývoz sa uskutoční po úhrade finančnej čiastky. 

  Po prejednaní poslanci OZ – jednomyseľne – schválili prejednaný návrh. 

Hlasovanie: 

    za: 4   proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu 7/28 - 3/2021: Informácia Ž-NFP: Obecná budova (ZŠ), Malé ihrisko 

 

  Ž-NFP na obecnú budovu – budova bývalej ZŠ – na základe novej 

výzvy žiadosť je potrebné prepracovať, vrátane všetkých príloh. Vypracovanie  

Ž-NFP sa dostalo medzi „NV“.  

Zastupiteľstvo – jednomyseľne – schválilo vypracovanie žiadosti.  

Vo veci prípravy  Ž-NFP poslanci OZ – poverili – jednať starostu obce.  

 Podanie  Ž-NFP závisí od úhrady za vypracovanie zhotoviteľom – víťazom 

„VO“. 

   Ž-NFP „Malé ihrisko“ obec dňa 22.09.2021 obdržala oznámenie – 

schválenie – pridelené FP vo výške 24.960,51€. 

Dňa 13.10.2021 jednanie s víťazom „VO“ Funny Sport - Ing. Jedlička o 

zhotovení v jarných mesiacoch. 

  Poslanci OZ podané informácie prijali – bez pripomienok-. 

 Hlasovanie: 

    za: 4   proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu 8/28 - 3/2021: Audit obce Bajany r.2020 

 

  Starosta obce predložil písomnú správu a zápis o vykonaní finančného auditu, 

o hospodárení obce za r. 2020 poslancom OZ, vykonanú audítorkou Ing. Nachtmanovou. 

Auditom neboli zistené pochybenia. 

 Poslanci OZ predloženú správu – zápis, oboznámením prijali – bez pripomienok - .  

 

K bodu 9/30 - 3/2021: Odpredaj pozemku p. T. Adam – doplnenie 

 

  Starosta obce poslancom OZ predložil doplňujúce údaje k odpredaju pozemku 

 – vrátane odhadu ceny pozemku, vypracovanú Ing. B. Nagyidaiom, tak ako to 

 požadoval KÚ. 

  Zo strany poslancov – neboli pripomienky -. 

   

K bodu 10/31 - 3/2021: Kontrola z MV 

 

Poslanci OZ prijali – bez pripomienok – informáciu o vykonaní kontroly z 

„MV“ Štátneho registračného úradu Košice. 

 



K bodu 11/32 - 3/2021: „KC“ - kontrola na mieste – zariadenie KC – preklenovací úver 

  

Starosta obce poslancov OZ informoval o vykonaní – kontroly na 

mieste – na KC – zariadenie – komisiou PPA vedenou Ing. Šimunkovou. 

Poslancov informoval  a predložil tabuľku celého financovania realizácie 

výstavby KC s 1. oprávnenými výdavkami, 2. povinnou 5% spoluúčasťou 

obce, 3. neoprávnenými výdavkami, kde „NV“ sú pre obec vysoké a činia 

25.831,29€. 5% spoluúčasť je 17.155,60€ - čo spolu činí 42 986,89€. 

Tieto finančné náklady znáša v celku obec. Na dofinancovanie a 

prevádzku obecného úradu potrebujeme cca 7.000€. 

na danú finančnú čiastku starosta obce požiadal poslancov OZ o 

schválenie preklenovacieho úveru. 

Na základe uvedeného, poslanci OZ poverili starostu obce o overenie 

podmienok vo veci čerpania úveru. Jednanie OZ bolo odročené na deň 

29.10.2021. 

Dňa 29.10.2021 - Prezenčná listina je súčasťou zápisnice. 

Starosta obce poslancom OZ predložil tabuľku Prima banky  vypracovanú Ing. 

Harbuľakovou na čerpanie úveru vo výške cca 7.000€ s úrokovou sadzbou 1% 

na dobu jedného roka. Mesačná splátka je 545€ vrátane 1% úroku. 

 Po prejednaní poslanci OZ preklenovací úver  

      - jednomyseľne schválili - . 

 

Tabuľka financovania KC a Prima banky je súčasťou zápisnice. 

  

 Hlasovanie: 

  za: 4   proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu 12. :  Záver 

  Starosta obce, poslancom OZ poďakoval za účasť. 

 

 

Zápisnicu zo zasadnutia OZ obce Bajany overili: 

 

 

p. Marek Banyász      p. Beáta Granátová  

   

 

 

 

 

Schválil:       

      starosta obce Bc. František Genco 

 

 


