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Zápisnica  
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,  

konaného dňa 28. 11 2016.    
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:            Michal Sekerák, starosta obce 

                             Poslanci: Anna Prihodová, Michal Kormoš, Ján Kundracík, Milan Príhoda,  

                             Ján Kormoš 

Ďalší prítomní:   Jozef Korínek, Marta Lichvarčíková 

 

PROGRAM  : 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 18. zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Rozpočtové opatrenia 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Návrh na uznesenie 

9. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie 

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta Michal Sekerák. Privítal všetkých 

prítomných, skonštatoval, že piati poslanci sú prítomní a OZ je uznášaniaschopné.  

 

K bodu 2. Schválenie programu 18. zasadnutia      

     Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 18. zasadnutia OZ. Ďalšie iné návrhy 

a pripomienky k navrhnutému programu neboli prednesené a tak starosta obce dal hlasovať 

o prednesenom programe 18. zasadnutia OZ. 

Hlasovanie:                     za:  5 (Prihodová Anna, Kormoš Michal, Kundracík Ján, Príhoda   

                                                    Milan, Ján Kormoš)        

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 1/2016/18.2 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: program 18. zasadnutia OZ 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

     Za zapisovateľku bola určená pracovníčka OcÚ p. Lichvarčíková a za overovateľov 

zápisnice poslanci Ján Kormoš a Ján Kundracík. 

Hlasovanie:                     za:  5 (Anna Prihodová, Kormoš Michal, Kundracík Ján, Príhoda  

                                                    Milan, Ján Kormoš)        

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0    
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Uznesenie č. 2/2016/18.3 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach  

A. určuje:  

-  zapisovateľka: Marta Lichvarčíková 

B. schvaľuje: 

-  overovatelia zápisnice: Ján Kormoš a Ján Kundracík 

 

K  bodu 4. Voľba návrhovej komisie 

     Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov Annu Prihodovú, Milana Príhodu 

a Michala Kormoša. Iný návrh na návrhovú komisiu nebol a tak dal starosta hlasovať 

o predloženom návrhu návrhovej komisie. 

Hlasovanie:                     za:  5 (Anna Prihodová, Kormoš Michal, Kundracík Ján, Príhoda  

                                                     Milan, Ján Kormoš)     

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 3/2016/18.4    

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Návrhovú komisiu: Anna Prihodová 

                                                   Milan Príhoda 

                                                         Michal Kormoš                                                          

                                                         

K bodu  5. Rozpočtové opatrenia 

     Starosta obce vyzval pracovníčku obecného úradu aby predniesla rozpočtové opatrenia, 

ktorými boli upravené finančné prostriedky na strane príjmov aj výdavkov a to z vlastného 

zdroja, štátneho rozpočtu a iných zdrojov. 

Po prednesení a následne po prerokovaní rozpočtových opatrení č. 6, 7, 8, 9 dal starosta 

hlasovať o prednesených rozpočtových opatreniach. 

 

Uznesenie č. 4/2016/18.5    

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje:  

Rozpočtové opatrenie 6/2016, 7/2016, 8/2016 a 9/2016  

 

K bodu 6. Rôzne 

      V bode rôzne starosta informoval poslancov ohľadne podanej reklamácie na 

protipovodňové zábrany, na ktorých boli v rámci cvičenia poškodené zipsy. Výrobca z Českej 

republiky firma GUMOTEX  reklamáciu neuznala a vyčíslila opravu poškodených zipsov 

približne na 200 Eur. Starosta uviedol, že vo svojom stanovisku navrhne prehodnotiť 

reklamáciu ešte raz. 

     Ďalej starosta informoval, že vyšla výzva na podávanie projektov programu Kultúry 

národnostných menšín 2017, do ktorej by sa obec v rámci organizovania rusínskeho festivalu 

podľa možností ešte zapojila. Oboznámil tiež poslancov s tým, že 22. ročník by sa realizoval 

v skoršom termíne.  

      Informoval tiež poslancov o podaní projektov na úpravu pozemku pred obecným úradom.    

      V tomto bode ďalej starosta navrhol čerpanie municipálneho úveru – Univerzál na 

financovanie investičných potrieb obce, refinancovanie záväzkov z investičnej činnosti, 

refinancovanie úverov a financovanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami 

bežného rozpočtu obce. Oboznámil poslancov s podmienkami čerpania tohto úveru a tiež 
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s dôvodmi čerpania úveru. Čerpaním municipálneho úveru by obec nečerpala kontokorentný 

úver, tiež by obec mala finančnú rezervu, v prípade predkladania projektov, nakoľko 

splácaním dlhodobého úveru, nie je možné si finančnú rezervu urobiť. 

Následne otvoril starosta k tejto téme diskusiu. Po prerokovaní a prehodnocovaní návrhu 

poslancami, dal starosta hlasovať o návrhu prijať Municipálny úver Univerzál vo výške 

18 000,00 Eur poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s. za podmienok dojednaných 

v príslušnej úverovej zmluve. Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak bude na 

základe každoročného prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška znížená tak, že obec vyčerpala 

ku dňu vykonaného prehodnotenia výšky poskytnutého úveru väčší objem finančných prostriedkov 

ako je bankou novostanovená výška úveru, obec je oprávnená uhradiť rozdiel medzi pôvodnou 

a novou výškou úveru najneskôr do 30.5. daného kalendárneho roka. V prípade, ak obec neuhradí 

rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru, obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že vo výške tohto 

rozdielu bude úver zmenený na termínovaný úver, a to za podmienok dojednaných v príslušnej 

úverovej zmluve. 

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej blankozmenky na rad banky za 

účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru. 

 

Hlasovanie:                     za:  5 (Anna Prihodová, Kormoš Michal, Kundracík Ján, Príhoda  

                                                    Milan, Ján Kormoš)        

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0    

 

 

Uznesenie č. 5/2016/18.6      

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: prijatie Municipálneho úveru Univerzál vo výške 18000,00 Eur poskytnutého 

zo strany Prima banka Slovensko, a.s.. za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej 

zmluve. Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak bude na základe každoročného 

prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu vykonaného 

prehodnotenia výšky poskytnutého úveru väčší objem finančných prostriedkov ako je bankou 

novostanovená výška úveru, obec je oprávnená uhradiť rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru 

najneskôr do 30.5. daného kalendárneho roka. V prípade, ak obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou 

a novou výškou úveru, obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude úver 

zmenený na termínovaný úver, a to za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej blankozmenky na rad banky za 

účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru. 

      

K bodu 7. Diskusia 

      Diskusia prebiehala počas prerokovania jednotlivých bodov programu. 

     

K bodu 8. Návrh na uznesenie 

     Návrh na uznesenia predniesla Anna Prihodová. Po prednesení návrhu vyzvala poslancov 

hlasovať o predloženom návrhu na uznesenia. 

 

Hlasovanie:                     za: 5 (Anna Prihodová, Kormoš Michal, Kundracík Ján, Príhoda  

                                                    Milan, Ján Kormoš)        

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0 
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Uznesenie č. 6/2016/18.8 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: návrh na uznesenia 

 

K bodu 9. Záver 
     Na záver starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísala: Marta Lichvarčíková                

 

 

 

 

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

                                                                                                    Michal Sekerák, starosta obce  

 

Overovatelia:  

Ján Kormoš                                                                               ................................................ 

 

Ján Kundracík                                                                           ................................................ 


