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Zápisnica  
z 1. ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,  

konaného dňa 3. 12. 2018    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:           Michal Sekerák, starosta obce 

                            Poslanci: Anna Prihodová, Michal Kormoš, Peter Sekerák, Nadežda  

                            Palgutová             

Neprítomní:      Ján Kormoš 

Ďalší prítomní: Marta Lichvarčíková, Jozef Korínek hlavný kontrolór obce, Mgr. Michal  

                           Pjecha predseda MVK 

 

PROGRAM: 

Slávnostná časť: 

 1)    Otvorenie 

 2)    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 3)    Oznámenie o výsledku voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva obce 

        Bajerovce, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleného starostu a poslancom  

        novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

 4)    Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

 5)    Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

 6)    Vystúpenie starostu 

Pracovná časť: 

 7)    Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

 8)    Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zastupovať starostu obce 

 9)    Voľba návrhovej komisie 

10)    Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov 

11)    Návrh určenia platu starostu obce 

12)    Diskusia 

13)    Návrh na uznesenie 

14)    Záver  

 

K bodu 1. Otvorenie 

Po odznení štátnej hymny SR ustanovujúce zasadnutie OZ otvoril Michal Sekerák doterajší 

starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.  

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Po privítaní starosta obce Michal Sekerák určil za zapisovateľku Martu Lichvarčíkoú, 

pracovníčku OcÚ. Za overovateľov zápisnice boil určení Michal Kormoš a Peter Sekerák.  
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K bodu 3. Oznámenie o výsledku voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

obce Bajerovce, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleného starostu a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva 

V tomto bode programu dal starosta obce Michal Sekerák slovo Mgr. Michalovi Pjechovi 

predsedovi miestnej volebnej komisie. Predseda miestnej volebnej komisie predniesol správu 

o výsledku voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva obce Bajerovce. V poradí 

podľa počtu získaných hlasov prečítal mená kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov do 

obecného zastupiteľstva: 

Peter Sekerák,          SMER-sociálna demokracia,    109 platných hlasov 

Michal Kormoš,       SMER – sociálna demokracia, 107 platných hlasov 

Anna Prihodová,      SMER – sociálna demokracia, 107 platných hlasov 

Nadežda Palgutová, SMER – sociálna demokracia,   92 platných hlasov 

Ján Kormoš,             SMER – sociálna demokracia,   87 platných hlasov 

 

Za starostu obce pre volebné obdobie 2018 -2022 bol zvolený Michal Sekerák, SMER-

sociálna demokracia  s počtom platných hlasov 135.  

Následne predseda miestnej volebnej komisie odovzdal novozvolenému starostovi Michalovi 

Sekerákovi a poslancom osvedčenie o zvolení. 

Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

     Novozvolený starosta obce Michal Sekerák zložil zákonom predpísaný sľub, ktorý potvrdil 

svojím podpisom. Keďže vo funkcii starostu obce nenastali zmeny doterajší a zároveň 

novozvolený starosta si ponechal insígnie a pokračoval vo vedení ustanovujúceho zasadnutia. 

 

K bodu 5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

     Starosta obce prečítal sľub poslanca. Novozvolení poslanci potvrdili sľub poslanca svojím 

podpisom. Následne starosta oboznámil prítomných s ospravedlnením novozvoleného 

poslanca Jána Kormoša, ktorý kvôli práceneschopnosti sa ustanovujúceho zasadnutia 

nezúčastnil a zároveň informoval, že svojho mandátu poslanca sa Ján Kormoš nevzdáva 

a sľub zloží na prvom zasadnutí, ktorého sa zúčastní. 

 

K bodu 6. Vystúpenie starostu 

     Novozvolený starosta obce Michal Sekerák vo svojom vystúpení hlavne zdôraznil to, že 

počas spolupráce budú diskusie rôzne a rozhodnutia nebudú ľahké. Preto vyzval poslancov 

k tomu, aby k výkonu svojej funkcie pristupovali zodpovedne. 

 

Uznesenie č. 1/2018/1.2 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach  

A. berie na vedomie: 

Určenie zapisovateľky Marta Lichvarčíková a určenie overovateľov zápisnice: Michal 

Kormoš, Peter Sekerák 

 

  

Uznesenie č. 2/2018/1.3 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach  

A. berie na vedomie: 

Výsledky voľby starostu a volieb poslancov obecného zastupiteľstva 
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Uznesenie č. 3/2018/1.4 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. konštatuje: 

Novozvolený starosta obce Michal Sekerák zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

 

Uznesenie č. 4/2018/1.5 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. konštatuje: 

Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva  Michal Kormoš, Nadežda Palgutová, Anna 

Prihodová a Peter Sekerák zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva 

 

 

Uznesenie č. 5/2018/1.6 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: vystúpenie starostu 

 

K bodu 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia      

Starosta obce Michal Sekerák predniesol program ustanovujúceho zasadnutia. Vyzval 

prítomných poslancov na doplnenie programu. Prítomní poslanci nemali námietky a ani 

pripomienky k prednesenému programu a tak starosta obce dal hlasovať o návrhu programu 

ustanovujúceho zasadnutia. 

Hlasovanie:                     za:      4 (Kormoš Michal, Palgutová Nadežda, Prihodová Anna,  

                                                        Sekerák Peter)        

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0  

   

Uznesenie č. 6/2018/1.7 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Program ustanovujúceho zasadnutia OZ 

 

K bodu 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zastupovať starostu 

obce 

Starosta obce na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení poveril za zástupcu 

starostu obce poslankyňu Annu Prihodovú. P. Anna Prihodová s poverením súhlasila a prijala 

ho. Poslanci zobrali poverenie za zástupcu starostu obce na vedomie. 

Hlasovanie:                     za:      4 (Kormoš Michal, Palgutová Nadežda, Prihodová Anna,  

                                                        Sekerák Peter)        

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 7/2018/1.8 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: Poverenie poslankyne Anny Prihodovej zastupovať starostu obce 

 

K bodu 9. Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov Michal Kormoša, Nadeždu Palgutovú 

a za predsedu Annu Prihodovú.  Iný návrh na návrhovú komisiu nebol a tak dal starosta 

hlasovať o návrhu návrhovej komisie. 
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Hlasovanie:                     za:      4 (Kormoš Michal, Palgutová Nadežda, Prihodová Anna,  

                                                        Sekerák Peter)    

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0    

 

Uznesenie č. 8/2018/1.9    

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Návrhovú komisiu: predseda Anna Prihodová 

                                                        člen Michal Kormoš 

                                                        člen Nadežda Palgutová 

 

K bodu 10. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov 

V tomto bode starosta obce navrhol zriadiť komisiu v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov. Zriadenie ďalších komisií nechal na zváženie poslancom obecného zastupiteľstva 

s tým, že v prípade potreby je možné zriadiť komisiu kedykoľvek. Poslanci prerokovali 

starostov návrh a súhlasili so zriadením komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov, ktorá je povinná. Po dohode do komisie boli navrhnutí za 

členov poslanci Peter Sekerák, Michal Kormoš a za predsedkyňu komisie Nadežda Plagutová. 

Po prerokovaní dal starosta hlasovať o zriadení komisie o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov a návrhu zvoliť za členov komisie Petra Sekeráka, 

Michala Kormoša a predsedkyňu Nadeždu Palgutovú. 

 

Hlasovanie:                     za:      4 (Kormoš Michal, Palgutová Nadežda, Prihodová Anna,  

                                                        Sekerák Peter)                                                     

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0    

 

Uznesenie č. 9/2018/1.10 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. zriaďuje: komisiu podľa § 7 ods. 5 ústavného zákona 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

B. volí:  
a) predsedu komisie: poslankyňa Palgutová Nadežda 

b) členov komisie: poslanci Michal Kormoš a Peter Sekerák 

 

 

K bodu  11. Určenie platu starostu 

Ekonomická pracovníčka Marta Lichvarčíková predniesla návrh platu starostu podľa zákona 

č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a dôvodovú 

správu k návrhu platu starostu. Podľa § 3 zákona č. 253/1994 Z. z. patrí starostovi plat, ktorý 

je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci rok a násobku podľa § 4 ods. 1( t. j 

koeficient podľa počtu obyvateľov). Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím 

zvýšiť až o 60%. Návrh platu starostu tvorí súčasť zápisnice. Po prednesení návrhu sa k slovu 

prihlásila poslankyňa Anna Prihodová, ktorá dala návrh na zvýšenie platu starostu o 10%. 

Návrh na zvýšenie dala z toho dôvodu, že novozvolený starosta Michal Sekerák pokračuje vo 

výkone funkcie starostu obce tretie volebné obdobie a počas predchádzajúcich dvoch období 
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mu nebola navrhnutá žiadna odmena nakoľko to nedovoľuje zákon. Preto týmto zvýšením 

navrhuje oceniť jeho doterajšie pracovné úsilie a snahu. Navrhla zvýšenie aspoň počas troch 

po sebe nasledujúcich mesiacov. Po prerokovaní tohto návrhu poslanci súhlasili s navýšením 

platu starostu obce o 10% a to po dobu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov s účinnosťou 

od 1. 12. 2018. Poslankyňa Anna Prihodová dala hlasovať o návrhu zvýšenia platu starostu 

obce o 10 % na šesť mesiacov s účinnosťou od 1. 12. 2018. 

 

Hlasovanie:                     za:      4 (Kormoš Michal, Palgutová Nadežda, Prihodová Anna,  

                                                        Sekerák Peter)                                                         

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0    

 

 

Uznesenie č. 10/2018/1.11 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. určuje:  v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov určuje plat starostovi obce Bajerovce Michalovi Sekerákovi v zmysle § 

4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to: súčin priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 

Slovenskej republiky za r. 2017 a násobku 1,65( podľa § 4 ods. 1) s účinnosťou odo dňa 

zloženia sľubu. 

                             

B. schvaľuje: zvýšenie platu starostu obce Bajerovce Michalovi Sekerákovi o 10 % na šesť 

mesiacov s účinnosťou od 1. 12. 2018. 

 

 

K bodu 12. Diskusia 

V diskusii sa o slovo prihlásil starosta obce Michal Sekerák, ktorý dal na zváženie poslancom 

obce návrh o uskutočnení každoročného rusínskeho festivalu. Poslanci sa k tejto téme 

vyjadrili rôzne. Odhliadnuc od toho, že takýto festival sa v okolitých obciach nekoná a má aj 

úspech, boli návrhy poslancov aj proti uskutočneniu festivalu, nakoľko po skúsenosti 

s organizovaním festivalu tohto roku, kde len veľmi málo ľudí, hlavne mladých bolo 

ochotných pomôcť pri prácach v súvislosti s organizovaním festivalu. Príprava tak ostala na 

pleciach len pár ľudí, ktorí do toho venovali všetok svoj voľný čas. Diskusia sa k tejto téme 

ukončila tým, že si ešte nechajú nejaký čas na premyslenie, či sa realizácia festivalu v roku 

2019 uskutoční.  

Ďalej v tomto bode vystúpil poslanec Michal Kormoš, ktorý poukázal na neustály problém 

s odpadom v autobusovej zastávke a v jej okolí, ktorá sa nachádza pri novom cintoríne. 

V blízkosti zastávky sú umiestnené všetky odpadové nádoby na odpad, ale mládež, ktorá sa 

zdržiava pod prístreškom s názvom „U Boba“, svojím počínaním škodí celej obci a utvára tak 

tiež obraz o ľuďoch, ktorí v nej žijú, keďže tento prístrešok bol vybudovaný v rámci projektu 

„Cesta minerálnych prameňov“ ako miesto na oddych pre ľudí prechádzajúcich po tejto tzv. 

ceste, na ktorej sa nachádza aj prameň obce Bajerovce s názvom Voňačka. Poslanci navrhli 

umiestniť v autobusovej zastávke ďalšiu smetnú nádobu, aby bolo kde vhadzovať odpad. 

  

Do diskusie sa ďalej neprihlásil nik z prítomných a tak starosta ukončil tento bod rokovania. 
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K bodu 13. Návrh na uznesenia 

Návrh na uznesenia predniesla Anna Prihodová a dala hlasovať o prednesenom návrhu na 

uznesenia. 

Hlasovanie:                     za:      4  (Kormoš Michal, Palgutová Nadežda, Prihodová Anna,    

                                                         Sekerák Peter)                                              

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0   

  

Uznesenie č. 11/2018/1.13       

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: návrh na uznesenia 

 

K bodu  14. Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísala: Marta Lichvarčíková 

                          

 

                                                                                       .........................................   

                                                                                                      starosta obce 

 

  

Overovatelia:  

Michal Kormoš                                                                        ........................................ 

 

Peter Sekerák                                                                           ........................................ 


