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Zápisnica  
z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,  

konaného dňa 15. 12. 2022 
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:        Michal Sekerák, starosta obce 

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

                         Michal Pjecha 

Ďalší prítomní:  Jozef Korínek, hlavný kontrolór obce; Marta Lichvarčíková, prac. OcÚ 

 

PROGRAM  : 

1. Otvorenie 

2. Zloženie sľubu poslanca 

3. Schválenie programu 2. zasadnutia OZ 

4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

5. Voľba návrhovej komisie 

6. Návrh VZN obce Bajerovce č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2023 s výhľadom na 

roky 2024 a 2025 

8. Návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a2025 

9. Rozpočtové opatrenia obce 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie 

13. Záver  

 

K bodu 1. Otvorenie 

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Michal Sekerák. Privítal všetkých 

prítomných, skonštatoval, že štyria poslanci sú prítomní a zasadnutie obecného zastupiteľstva 

je uznášaniaschopné.  

 

K bodu 2. Zloženie sľubu poslanca 

     V tomto bode zložila poslankyňa Anna Prihodová zákonom predpísaný sľub poslanca, 

nakoľko z dôvodu vycestovania nezložila sľub na ustanovujúcom zasadnutí. Poslankyňa 

potvrdila svoj sľub podpisom. Starosta skonštatoval, že piati poslanci sú prítomní. 

 

Uznesenie č. 1/2022/2.2 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A.konštatuje: zvolená poslankyňa obecného zastupiteľstva zložila zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva: Anna Prihodová 

 

K bodu 3. Schválenie programu 

     Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 2. zasadnutia OZ. Návrhy na doplnenie 

alebo zmenu programu neboli prednesené. Starosta obce dal hlasovať o prednesenom 

programe 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
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Hlasovanie:     za:     5 (Kormoš Michal, Palgut Peter, Pjecha Michal,  Prihodová Anna, 

                                       Sekerák Peter)        

                         proti :        0                                

                         zdržal sa:   0                                  

                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 2/2022/2.3 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: program 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

K bodu č. 4 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

zápisnice poslanci Peter Palgut a Michal Kormoš. 

 

Hlasovanie:      za:    5 (Kormoš Michal, Palgut Peter, Pjecha Michal,  Prihodová Anna, 

                                       Sekerák Peter)        

                          proti :        0                                

                          zdržal sa:   0                                  

                          neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

Uznesenie č. 3/2022/2.4 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach  

A. schvaľuje: 

-  overovateľov zápisnice: Peter Palgut a Michal Kormoš 

 

K  bodu 5. Voľba návrhovej komisie 

     Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov Annu Prihodovú, Michala Pjechu  

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

o predloženom návrhu návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie:        za:  5 (Kormoš Michal, Palgut Peter, Pjecha Michal,  Prihodová Anna, 

                                       Sekerák Peter)        

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 4/2022/2.5  

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Návrhová komisia:  Anna Prihodová 

                                                         Michal Pjecha 

                                                   Peter Sekerák 

 

K bodu 6. Návrh VZN obce Bajerovce č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
     V úvode prerokovania tohto bodu starosta uviedol, že počas zverejnenia návrhu VZN 

neboli na Obecný úrad v Bajerovciach podané žiadne návrhy ani pripomienky. Materiál mali 

poslanci zaslaný domov na preštudovanie a tak starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

V diskusii starosta uviedol, ako je navrhnuté zvyšovanie poplatku za uloženie odpadu na 

skládku na ďalšie roky. Z toho dôvodu je potrebné zvýšiť miestny poplatok za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. Uvedené zvýšenie bolo navrhnuté vo VZN č. 2/2022, ktoré 
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je predmetom rokovania s účinnosťou od 1. 1. 2023. Ostatné sadzby čo sa týka daní 

z nehnuteľností a dani za psa ostávajú nezmenené. Po prerokovaní návrhu VZN č. 2/2022 

poslancami dal starosta hlasovať o VZN obce Bajerovce č. 2/2022 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

 

Hlasovanie:        za:  5 (Kormoš Michal, Palgut Peter, Pjecha Michal,  Prihodová Anna, 

                                       Sekerák Peter)        

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 5/2022/2.6 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: VZN obce Bajerovce č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

K bodu 7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2023 

s výhľadom na roky 2024 a 2025 

     Starosta obce vyzval hlavného kotrolóra obce p. Korínka k predneseniu stanoviska 

k návrhu rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025. Stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025, ktoré kontrolór 

odporúčal schváliť, zobrali poslanci na vedomie. 

 

 Hlasovanie:     za:    5 (Kormoš Michal, Palgut Peter, Pjecha Michal,  Prihodová Anna, 

                                       Sekerák Peter)         

                         proti :        0                                

                         zdržal sa:   0                                  

                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 6/2022/2.7 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2023 

s výhľadom na roky 2024 a 2025 

 

K bodu 8. Návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 

     V úvode tohto bodu uviedla pracovníčka OcÚ p. Lichvarčíková, že k návrhu rozpočtu 

počas jeho zverejnenia neboli podané žiadne návrhy ani pripomienky. Poslanci mali tento 

materiál zaslaný na preštudovanie doma a tak starosta otvoril k tomuto bodu rokovania 

diskusiu. Poslanci k návrhu rozpočtu na rok 2023 nemali pripomienky. Výhľad návrhu 

rozpočtu na roky 2024 a 2025 zobrali na vedomie. Po prerokovaní návrhu rozpočtu na rok 

2023 poslancami dal starosta hlasovať o rozpočte na rok 2023. 

 

Hlasovanie:     za:    5 (Kormoš Michal, Palgut Peter, Pjecha Michal,  Prihodová Anna, 

                                       Sekerák Peter)         

                        proti :        0                                

                         zdržal sa:   0                                  

                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 7/2022/2.8 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 
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A. schvaľuje: rozpočet na rok 2023  

B. berie na vedomie: návrh rozpočtu s výhľadom na roky 2024 a 2025 

 

K bodu 9. Rozpočtové opatrenia obce 

     Starosta obce vyzval pracovníčku OcÚ p. Lichvarčíkovú, aby predniesla rozpočtové 

opatrenia obce. P. Lichvarčíková uviedla, že rozpočtové opatrenie č. 8/2022 súvisí s prijatím 

finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a následne úpravu na strane výdavkov 

v súvislosti s čerpaním týchto príjmov. Jedná sa o prostriedky z ÚPSVaR na projekt 

zamestnanosti, dotácia z FPKNM na festival, dotácia z PSK a na Voľby 2022. Vo výdavkovej 

časti je zahrnutá aj úprava rozpočtu a to navýšenie splátky úveru z úverového účtu. Poslanci 

zobrali rozpočtové opatrenie č. 8/2022 zo dňa 25.11.2022 na vedomie. Pracovníčka OcÚ p. 

Lichvarčíková následne predniesla rozpočtové opatrenie č. 9/2022 zo dňa 14.12.2022, kde 

okrem presunu prostriedkov medzi položkami nastala úprava rozpočtu na strane príjmov a to 

navýšenie príjmov a tiež úprava na strane výdavkov a to navýšenie výdavkov. Po prerokovaní 

rozpočtového opatrenia č. 9/2022 zo dňa 14.12.2022 poslancami, dal starosta hlasovať 

o rozpočtovom opatrení č. 9/2022 zo dňa 14. 12. 2022. 

 

Hlasovanie:     za:    5 (Kormoš Michal, Palgut Peter, Pjecha Michal,  Prihodová Anna, 

                                       Sekerák Peter)         

                         proti :        0                                

                         zdržal sa:   0                                  

                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   

Uznesenie č. 8/2022/2.9 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: rozpočtové opatrenie č. 8/2022 zo dňa 25. 11. 2022 

B. schvaľuje: rozpočtové opatrenie č. 9/2022 zo dňa 14.12.2022 

 

K bodu 10. Rôzne 

     V bode Rôzne sa o slovo prihlásil starosta obce, ktorý informoval poslancov, že v januári 

2023 končí možnosť na podanie žiadosti o dotáciu z Fondu na podporu kultúry národnostných 

menšín a preto vyzval poslancov k vyjadreniu sa, či v roku 2023 sa naplánuje konanie 

podujatia festivalu. Po prerokovaní poslanci dali návrh podať žiadosť o dotáciu s tým, že 

konanie festivalu sa určí v závislosti od finančného a aj časového hľadiska. 

 

     Ďalšie návrhy na prerokovanie neboli navrhnuté a tak starosta ukončil tento bod rokovania. 

 

K bodu 11. Diskusia 

     Diskusia prebiehala počas rokovania jednotlivých bodov programu. 

 

K bodu 12. Návrh na uznesenie 

     Návrh na uznesenia predniesla p. Anna Prihodová, poslanci k prednesenému návrhu na 

uznesenie nemali pripomienky a tak p. Prihodová dala hlasovať o návrhu na uznesenia:  

 

Hlasovanie:    za:     5 ((Kormoš Michal, Palgut Peter, Pjecha Michal,  Prihodová Anna, 

                                       Sekerák Peter)          

                        proti :        0                                

                        zdržal sa:   0                                  

                        neprítomní pri hlasovaní:  0  
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Uznesenie č. 9/2022/2.12  

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: návrh na uznesenia 

 

K bodu 13. Záver 

     Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Zapísala: Marta Lichvarčíková         

 

       

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

                                                                                               Michal Sekerák, starosta obce 

 

 

Overovatelia:  

Peter Palgut                                                                            ................................................ 

 

 

 

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

 

 

 


