
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO č. 3/2020 

 

Návrh programu jednania obecného zastupiteľstva: 

1. Otvorenie – privítanie prítomných poslancov OZ + kontrolórky obce 

2. Prejednanie a schválenie programu jednania OZ 

3. Prejednanie a schválenie návrhu na overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 19.06.2020 

5. Prehľad prác  urobených v III. štvrťroku r. 2020 na OcÚ 

6. Informácia o postupe prác na komunitnom centre 

7. Informácia o prácach „optokábel obec Bajany“ VSD 

8. Postup prác na „garáž pre techniku“ 

9. Prejednanie: Žiadosť reformovanej cirkvi – finančná pomoc 

10. Rôzne 

11. Záver 

 

 

 

1. OTVORENIE: 

 
 

 Privítanie     poslancov OZ na zasadnutí. 

                     kontrolórky obce p. Ing. L. Paľovej 

 

 

 

 

2. PREJEDNANIE A SCHVÁLENIE PROGRAMU OZ 

 

 

 Prosím poslancov OZ o pripomienky alebo doplnenia návrhu programu jednania OZ. 

- nechať odhlasovať návrh programu jednania- 

 

Hlasovanie: 

 

ZA:   PROTI:   ZDRŽAL SA: 

 
 

 

 

 



3. VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

 

 Prejednanie a schválenie návrhu na overovateľov zápisnice:  

 

Za overovateľov zápisnice navrhujem: 

 

p. Beáta Granátová   p. Ing. Anna Bumberová 

 

Prosím poslancov OZ o otázky alebo pripomienky a schválenie predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie: 

 

ZA:   PROTI:   ZDRŽAL SA: 

 

 

 

4. KONTROLA UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OZ KONANÉHO DŇA  19.06.2020: 
 

K bodu  1. : Otvorenie - privítanie 

K bodu  2.: Program jednania OZ bol schválený - JEDNOMYSEĽNE 

K bodu  3. : Za overovateľov zápisnice boli – JEDNOMYSEĽNE -  schválený 

                             p. J. Terebešši  p. M. Baňas 

K bodu  4. : K predloženej kontrole uznesenia neboli žiadne pripomienky  

K bodu  5. : K predloženému prehľadu prác za II. štvrťrok r. 2020 neboli žiadne pripomienky 

K bodu  6. : Podaná informácia o priebehu prác na optokábli 

K bodu  7. : Predložená podaná žiadosť na MAS na Malé ihrisko v obci Bajany – k nahliadnutiu 

K bodu  8. : Informácia o malotraktore „Locust speed +903“ a prídavných zariadeniach, ktoré   

         obdržala obec  

K bodu  9. : Informácia o príprave začiatku prác na komunitnom centre Bajany 

K bodu 10. : Informácia o príprave na sčítanie obyvateľov a domov v SR 

K bodu 11. : Informácia o vypracovaných a podaných návrhoch žiadosti projektov obce Bajany na 

           Coop Jednota – predložené k nahliadnutiu 

K bodu 12. : Prejednanie písomnej žiadosti p. Š. Macika o prenájme pozemku pre včelín na „PD“ 

           - JEDNOMYSEĽNE – schválená 

K bodu 13. : Informácia o zrušení výzvy a vyhodnotenia žiadosti na rozvoj regiónov        

           podpredsedníčkou vlády p. V. Remišovou – obec tak prišla o schválenú žiadosť na  

                      zariadenie KC 

K bodu 14. : Rôzne: Prejednanie a návšteva čiernej skládky pri dome č. 140, p. Š. Adam,      

                      poslancami OZ – splnené – chýba zápis 

K bodu 15. : Záver 



5. PREHĽAD PRÁC  UROBENÝCH ZA OBDOBIE OD 19.06.2020 
 

19.06.2020 – Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2/2020 

22.06.2020 – Zasadnutie mikroregiónu ČIERNA VODA – UH 

                   – TSP - návšteva supervízorky Mgr. Sarakovej 

23.06.2020 – Zasadnutie valného zhromaždenia MAS – Zemplínska Široká 

24.06.2020 – Komisia pre životné prostredie – verejný poriadok – čierna skládka pri dome č.140 

25.06.2020 – Infodeň – Michalovce – zasadnutie s ministrom pôdohospodárstva - Ing. Mičovský,  

           ŽP – Ing. Karahuta, Ing. Kravčík, Ing. Jenčová, Ing. Tomáš 

26.06.2020 – Rozlúčka predškolákov s MŠ 

30.06.2020 – Riešenie poškodených svietidiel VO po búrke s poisťovňou Union 

01.07.2020 – Príprava písomných podkladov k II. vydaniu obecnej brožúry „Bajany“ 

        – Objednaný hutný materiál pre práce na garáži 

02.07.2020 – Porada s pracovníkmi MŠ  

        – Distribúcia Obecných spravodajov 

                   – Distribúcia potravinových balíčkov pre občanov s nízkym príjmom – dar od Cirkvi 

                      Ježiša Krista svätých neskorších dní 

06.07.2020 – Dovezený hutný materiál pre práce na garáži 

07.07.2020 – 28.07.2020 – 9 ks zvárenie strešných konštrukcií na garáž  

        – Riešenie prác na optokábli Ge-com Ing. Geci + Ing. Kendereš 

09.07.2020 – Deratizácia obecných priestorov + MŠ 

10.07.2020 – Súhlasné stanovisko Ministerstva vnútra k začatiu prác na komunitnom centre 

13.07.2020 – Po dohode s poisťovňou Union objednané nové svietidlá pre VO 8ks 

15.07.2020 – Kontrolný deň KC – odovzdanie staveniska Sta-Mi 

16.07.2020 – Zasadnutie Vodnej rady 

        – Oprava traktora Kubota 

17.07.2020 – Zasadnutie Valné zhromaždenie VVS KE 

20.07.2020 – Traktorik – kosačka – daný do opravy – Lonatar MI 

                   – Začiatok prác na KC – 1. deň – vymeriavanie 

21.07.2020 – Poisťovňa Union – obhliadka poškodených svietidiel VO 

22.07.2020 – Príprava – kosenie- na futbalový turnaj 

23.07.2020 – Úpravy na dvore Rozlúčkovej siene 



25.07.2020 – Športová komisia – p. M. Kopor – FUTBALOVÝ TURNAJ 

27.07.2020 – MŠ – oprava popraskaných stropných rohov v kuchyni 

29.07.2020 – Výmena 8 ks poškodených svietidiel VO – Ing. M. Baňas 

30.07.2020 –  3. kontrolný deň – komunitné centrum 

        – vymeranie a príprava prác na garáži 

03.-04.-05.08.2020 – Práce na garáži – príprava na betónovanie 

06.08.2020 – Betónovanie prístupovej cesty, plochy v garáži 

07.08.2020 – Na základy – základovú dosku – 15. deň od začiatku na KC sa dnes murujú steny 

11.08.2020 – Jednanie vo veci opravy cesty- križovatka Bajany – Správa ciest Michalovce  

                      p. M. Kráľ + námestníčka Správy ciest Košice  VÚC 

14.08.2020 – Odoslaná žiadosť o platbu – malotraktor LOCUST 

17.08.2020 – Deratizácia OcÚ + MŠ 

19.08.2020 – Začali práce na optokábli – internet – VSD- Ge-Com MI – rozvody v obci 

20.08.2020 – SNEM R-ZMOS Michalovce 

24.08.2020 – Školenie pracovníkov OcÚ + MŠ – Ing. Mlynár – Ochrana osobných údajov 

25.08.2020 – 5. kontrolný deň – KC 

27.08.2020 – Dovezený traktorik – kosačka „Husquarna“ z opravy 

28.08.2020 – Príprava MŠ na začiatok – otvorenie šk.r. 2020/2021, výmena piesku v pieskovisku 

02.09.2020 – Zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia VVS Košice 

03.09.2020 – Jednanie s konateľom spoločnosti Ge-com, Ing. R. Gecim o podmienkach napojenia 

  na optokábel - internet 

04.09.2020 – Návšteva kontrolórky obce Ing. L. Paľovej – hospodárenie 

07.09.2020 – Návšteva JUDr. Jurčová – platné VZN 

08.09.2020 – 6. kontrolný deň KC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Informácia : 

KOMUNITNÉ CENTRUM BAJANY 

 

Práce sa začali dňa: 20.07.2020 

 

1. deň   20.07.2020  Vymeranie objektu KC 

2. deň   21.07.2020  Výkop základov 

3. deň   22.07.2020  Dokončovacie práce na výkopoch, debnenie na základy 

4. deň   23.07.2020  Debnenie, čistenie a spevnenie debnenia základov 

5. deň   24.07.2020  Debnenie nad zem – oplotenie okolo stavby 

6. deň   27.07.2020  Betónovanie základov na úroveň zeme 

7. deň   28.07.2020  Odstránenie debnenia, navozenie betónových tvárnic 

8. deň   29.07.2020  Murovanie základov betónovými tvárnicami–vymeranie stien–1. rada 

9. deň   30.07.2020  Murovanie základov – 2. rada 

     Zabetónované vnútro tvárnic  

         3. KONTROLNÝ DEŇ 

10. deň   31.07.2020  Zavážanie základov zeminou – hutnenie 

                                     Uloženie kanalizačných odpadov 

                                     Na stavbu privezený kontajner 

11. deň   03.08.2020  Zavážanie zeminy do základov – hutnenie 

12. deň   04.08.2020      Zavážanie zeminy do základov – hutnenie 

13. deň   05.08.2020      Hutnenie zeminy, dorovnanie na základovú dosku 

14. deň   06.08.2020      Natiahnutá fólia na celú plochu základov 

                                        Rozložená kari sieťovina na celú plochu základov 

                                       Betónovanie deky 

15. deň   07.08.2020       Izolačné pásy, rozmeranie stien, odizolovanie 

                                       Začiatok murovacích prác – obvodné steny 

16. deň   10.08.2020       Murovanie – obvodové steny 

17. deň   11.08.2020  4. KONTROLNÝ DEŇ 

    Murovanie – obvodové steny 

18. deň   12.08.2020        Murovanie – obvodové steny 

19. deň   13.08.2020       Výkop – vodomerná šachta, voda, kanalizácia 

20. deň   14.08.2020       Dokončená kanalizačná prípojka 

        Uloženie vodomernej šachty 

21. deň   17.08.2020       Murovanie – obvodové steny 



22. deň   18.08.2020       Murovanie – obvodové  a nosné steny 

        Štartovacie jamy na prepich – prípojka elektrina 

23. deň    19.08.2020      Murovanie – obvodové a nosné steny 

24. deň    20.08.2020       Vymurované dva rohy 

25. deň    21.08.2020  5. KONTROLNÝ DEŇ 

    Prepich na elek. prípojku- chránička 

                                         Preklady nad okná – stena od Vysokej 

26. deň   24.08.2020       Dokončované murovanie obvodových a nosných stien 

                                         Ukladané preklady nad okná 

27. deň   25.08.2020       Debnenie na obvodové a nosné múry, na veniec 

                                         Výkop pre kábel – elektrina 

28. deň   26.08.2020      Uloženie káblu na elektrinu – zahrabanie výkopu 

                                       Vymeranie priečok, izolácia, priečky – 1. rada 

29. deň   27.08.2020      Elektrina – prívod revízny technik 

                                       Murovanie priečok 

30. deň   28.08.2020      Murovanie priečok 

                                       Betónovanie venca – obvodové murivo + nosné steny 

31. deň   31.08.2020      Odšalované debnenie, domurované priečky 

                                       Začiatok prác stracha – krov 

32. deň   02.09.2020       Krov- strecha 

33. deň   03.09.2020       Krov- strecha + okná, dvere 

                                        Zatepľovanie 

34. deň   04.09.2020       Krov- strecha, priečky + okná, dvere, zatepľovanie 

35. deň   07.09.2020       Krov- strecha, Ukončenie okná, dvere, priečky 

36. deň   08.09.2020        6. KONTROLNÝ DEŇ 

                                        Zatepľovanie, priečky 

37. deň   09.09.2020      Zatepľovanie 

                                       Začiatok murovania atiky, začiatok prác rozvod vody 

38. deň   10.09.2020      Dokončovanie zateplenia, 

    Vodárenské práce  

    Začiatok elektrikárskych prác 

39. deň   11.09.2020 

 

 

 



 

7. INFORMÁCIA O PRÁCACH „OPTOKÁBEL OBEC BAJANY“ 

  

 Návšteva obce dňa 07.07.2020 Ing. Geci – konateľ spoločnosti GeCom a Ing. Kendereš –  

       jednanie vo veci začiatku prác na optokábli v obci Bajany 

 

Majiteľ stavby – Východoslovenské elektrárne Košice 

- vlastník stožiarov vedenia nn v obci, na ktorých sa robí rozvod 

- realizátor stavby a prevádzkovateľ GeCom Michalovce 

 

Začiatok prác na rozvode v obci dňa 19.08.2020  

 - ku dnešnému dňu rozvody v obci sú urobené 

 - na každom druhom stĺpe nn rozvodu v obci sú namontované rozvodné skrinky k napojeniu 

   domov 

 - dňa 03.09.2020 som jednal s konateľom spol. GeCom Ing. Radoslavom Gecim o 

               podmienkach napojenia 

 - Ing. R. Geci pripraví podmienky, za ktorých sa bude možnosť pripojiť na optokábel s     

    podpisom zmluvy na 2 roky 

 

  

Prosím Vás, toľko informácia o prácach a možnosti pripojenia domácnosti na optokábel 

 

 

8.INFORMÁCIA: POSTUP  PRÁC: „GARÁŽ PRE TECHNIKU“ 

 

 Na poslednom OZ som vás informoval o nutnosti výstavby garáže pre techniku: 

   - traktor KUBOTA 

   - štiepkovač + mulčovač 

   - malotraktor LOCUST SPEED +903 

   - 10 ks príslušenstva 

 

 - konštrukcie na strechu sa pozvárali 

 - unibunky 2ks sa rozmiestnili, ukotvili k panelom 

 - na unibunky sa privarili strešné konštrukcie 

 - vybetónovala sa podlaha v garáži a prístup pred garážou až k chodníku, vznikla súvislá 

 betónová plocha 

 - využili sme staré kovové dvere, po rekonštrukcii obecného úradu na vráta, pre prístup do 

 garáže časť unibunky 

 - uchytenie lat ma konštrukciu strechy 

 - uchytenie plechov na streche 

 

Ďalej pokračovať v prácach na stenách – boky, zadná strana, vráta 

 



 

PROBLÉM: 

  Nedostatok pracovníkov, veľké množstvo práce v udržiavaní verejných 

 priestranstiev, v prácach pre občanov. 

 Žiaľ, nie sú výzvy a tým i možnosť zamestnať nezamestnaných v HN prostredníctvom ÚP 

 na zmluvu, dohodu. Vzniká nám problém udržiavania všetkých verejných priestorov, 

 všetkého toho, čo sa urobilo v obci, ale žiaľ i toho čo požaduje zákon. Uvidíme čo nám 

 prinesie čas a ako sa vyriešia veci, nakoľko problémy majú všetky obce ale i mestá. 

 

Prosím poslancov OZ: otázky, doplnenia, pripomienky 

 

 

 

9. PREJEDNANIE : ŽIADOSŤ REFORMOVANEJ CIRKVI – FINANČNÁ POMOC 

- Predloženie žiadosti k prejednaniu 

- Oboznámenie s obsahom 

- Stanovisko poslancov obecného úradu k predloženej žiadosti 

 

ÁNO   NIE 

 

 

Hlasovanie: 

  ZA:    PROTI:  ZDRŽAL SA: 

 

 

Ak  ÁNO – Výška finančnej pomoci: 

 

Hlasovanie: 

  ZA:   PROTI:  ZDRŽAL SA: 

 

 

 

10. RÔZNE 

 

      Prosím, ak niekto z Vás má nejaké pripomienky, nech sa páči. 

 

 

 

11. ZÁVER 

 

        Vážené poslankyne, páni poslanci, 

   na záver Vám ďakujem za účasť na zasadnutí OZ a za Váš aktívny prístup k riešeniu    

   prejednávaných bodov programu. 


