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Zápisnica  
z 1. ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,  

konaného dňa 11. 11. 2022  
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:           Michal Sekerák, starosta obce 

                            Poslanci: Michal Kormoš, Peter Palgut, Michal Pjecha, Peter Sekerák       

Neprítomní:      Anna Prihodová 

Ďalší prítomní: Marta Lichvarčíková, Jozef Korínek hlavný kontrolór obce, Anna  

                           Kormošová, predsedkyňa MVK 

 

PROGRAM: 

Slávnostná časť: 

 1)    Otvorenie 

 2)    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 3)    Oznámenie o výsledku volieb 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)    Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže 

12)    Návrh určenia platu starostu obce 

13)    Diskusia 

14)    Návrh na uznesenie 

15)    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 boli určení Peter Sekerák a Michal Kormoš. 
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K bodu 3. Oznámenie o výsledku volieb 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 p. Anne Kormošovej 

predsedkyni miestnej volebnej komisie. Predsedkyňa  miestnej volebnej komisie predniesla 

správu o výsledku volieb starostu a volieb do obecného zastupiteľstva obce Bajerovce. 

V poradí podľa počtu získaných hlasov prečítala mená kandidátov, ktorí boli zvolení za 

poslancov do obecného zastupiteľstva: 

Michal Kormoš        HLAS - sociálna demokracia,    104 platných hlasov 

Michal Pjecha,         nezávislý kandidát,                     102 platných hlasov 

Peter Palgut,            SMER – sociálna demokracia,      97 platných hlasov 

Peter Sekerák,          SMER – sociálna demokracia,      84 platných hlasov 

Anna Prihodová,      nezávislý kandidát,                        83 platných hlasov 

 

Za starostu obce Bajerovce pre volebné obdobie 2022 -2026 bol zvolený Michal Sekerák, 

nezávislý kandidát s počtom platných hlasov 123.  

Následne predsedkyňa miestnej volebnej komisie odovzdala 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 novozvolenej 

poslankyne Anny Prihodovej, ktorá kvôli odcestovaniu sa ustanovujúceho zasadnutia 

nezúčastnila a zároveň informovala, že svojho mandátu poslankyne sa nevzdáva a sľub zloží 

na najbližšom zasadnutí, ktorého sa zúčastní. 

     Starosta obce skonštatoval, že prítomní sú štyria poslanci a preto je obecné zastupiteľstvo 

uznášaniaschopné. 

 

K bodu 6. Vystúpenie starostu 

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

nastala neistota v celospoločenskom meradle a preto nič nie je isté, čo sa týka či projektov, 

financovania obcí alebo ďalšej činnosti. Vyzval poslancov k zodpovednému prístupu počas 

výkonu svojej funkcie. 

 

Uznesenie č. 1/2022/1.2 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach  

A. berie na vedomie: 

Určenie zapisovateľky Marta Lichvarčíková a určenie overovateľov zápisnice: Peter Sekerák 

a Michal Kormoš 

  

Uznesenie č. 2/2022/1.3 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach  

A. berie na vedomie: 

1. Výsledky voľby starostu a volieb poslancov obecného zastupiteľstva 



 

 3 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

B. konštatuje, že: 

1. novozvolený starosta obce Michal Sekerák zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: Michal Kormoš, Peter Palgut, Michal Pjecha, Peter Sekerák 

 

K bodu 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia      

Starosta obce Michal Sekerák predniesol program ustanovujúceho zasadnutia. 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, Palgut Peter, Pjecha Michal,   

                                                        Sekerák Peter)        

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0  

   

Uznesenie č. 3/2022/1.7 

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 poslanca Michala Pjechu. P. Michal Pjecha s poverením súhlasil a prijatie 

potvrdil svojím podpisom. Poslanci zobrali poverenie za zástupcu starostu obce na vedomie. 

Hlasovanie:                     za:      4 (Kormoš Michal, Palgut Peter, Pjecha Michal,  

                                                        Sekerák Peter)        

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 4/2022/1.8 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: Poverenie poslanca Michala Pjechu za zástupcu starostu obce 

 

K bodu 9. Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov Petra Palguta, Michala Kormoša 

a Petra Sekeráka.  Iný návrh na návrhovú komisiu nebol a tak dal starosta hlasovať o návrhu 

návrhovej komisie. 

Hlasovanie:                     za:      4 (Kormoš Michal, Palgut Peter, Pjecha Michal,  

                                                        Sekerák Peter)    

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0    

 

Uznesenie č. 5/2022/1.9    

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Návrhovú komisiu: predseda Peter Palgut 

                                                        člen Michal Kormoš 

                                                        člen Peter Sekerák 
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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 Anna Prihodová, Michal Kormoš a Peter Palgut. Za predsedu bol zvolená 

poslankyňa Anna Prihodová. 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 Annu Prihodovú. 

 

Hlasovanie:                     za:      4 (Kormoš Michal, Palgut Peter, Pjecha Michal,  

                                                        Sekerák Peter)                                                     

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0    

 

Uznesenie č. 6/2022/1.10 

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 Prihodová Anna 

b) členov komisie: poslanci Michal Kormoš a Peter Palgut 

 

 

K bodu  11. Návrh určenia platu starostu 

Ekonomická pracovníčka Marta Lichvarčíková predniesla dôvodovú správu k návrhu určenia 

platu starostu podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí. 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). Na základe toho bol plat starostu obce Michala Sekeráka 

vyčíslený celkom 1 999,- eur. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až 

o 70%. Po prednesení návrhu poslanci ho prerokovali. Navrhli podľa finančnej situácie 

prerokovať určenie výšky platu na ďalší rok. Ďalšie návrhy a pripomienky k určeniu platu 

starostu neboli a tak dal starosta hlasovať o určení mesačného platu starostu v súlade so 

zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným 

zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný platu starostu Michala Sekeráka vo 

výške 1 999,- eur. 

 

Hlasovanie:                     za:      4 (Kormoš Michal, Palgut Peter, Pjecha Michal,  

                                                        Sekerák Peter)                                                         

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0    
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Uznesenie č. 7/2022/1.11 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. určuje:    v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom 

doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný platu starostu 

Michala Sekeráka vo výške 1 999,- eur. 

 

K bodu 12. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže 

     V tomto bode rokovania pristúpili prítomní poslanci k vyhodnoteniu verejnej obchodnej 

súťaže - predaj hnuteľného majetku obce a to motorové vozidlo osobné Peugeot 207 na 

základe vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže. Pracovníčka obce p. Lichvarčíková uviedla, že 

do termínu uvedeného v zámere č. 4/2022 na odovzdanie návrhov bol na Obecnom úrade 

v Bajerovciach zaevidovaný jeden návrh, ktorý bol podaný do termínu odovzdania návrhov. 

Poslanci, ktorí sú zároveň komisiou pristúpili k otvoreniu obálok a vyhodnoteniu návrhu, 

o ktorom bol vyhotovený záznam. Napriek tomu, že bol podaný jeden návrh komisia – 

poslanci ho odporučili prijať. Záznam zobrali poslanci na vedomie. Po prerokovaní tohto 

bodu poslancami dal starosta hlasovať o predaji hnuteľného majetku obce – motorové vozidlo 

osobné  Peugeot 207 za ponúknutú cenu 1 501,- eur kúpno-predajnou zmluvou 

 

Hlasovanie:                     za:      4 (Kormoš Michal, Palgut Peter, Pjecha Michal,  

                                                        Sekerák Peter)                                                         

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0    

 

Uznesenie č. 8/2022/1.12 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: predaj hnuteľného majetku obce-motorové vozidlo osobné Peugeot 207 za 

ponúknutú cenu1 501,- eur kúpno-predajnou zmluvou 

                    

K bodu 13. Diskusia 

     V diskusii sa o slovo prihlásil hlavný kontrolór obce p. Korínek, ktorý zablahoželal 

k zvoleniu do funkcie starostu obce p. Michalovi Sekerákovi a tiež zvoleným do funkcie 

poslanca obecného zastupiteľstva. Poprial hlavne zdravie a veľa úspechov vo výkone funkcií.  

      Diskusia prebiehala aj počas rokovania zasadnutia, ďalšie návrhy do diskusie neboli a tak 

starosta ukončil tento bod rokovania. 

 

K bodu 14. Návrh na uznesenie 

     Návrh na uznesenia predniesol Peter Palgut a dal hlasovať o prednesenom návrhu na 

uznesenia. 

Hlasovanie:                     za:      4  (Kormoš Michal, Palgut  Peter, Pjecha Michal    

                                                         Sekerák Peter)                                              

                                         proti :        0                                

                                         zdržal sa:   0                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0   

  

Uznesenie č. 9/2022/1.14      

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: návrh na uznesenia 
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K bodu  15. Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísala: Marta Lichvarčíková 

                          

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

                                                                                                      starosta obce  

 

Overovatelia:  

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

 

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


