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                                 OBEC B Á T K A 
 
 
Číslo 01/OZ/2023 
 

Zápisnica 
 

napísaná v priebehu prvého zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa  19. januára 2023 

o 18,00 hod. na Obecnom úrade v Bátke 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 
 

Hencz Peter – starosta 
 
Poslanci :   Bc. Furman Peter 

Bódiová Andrea 
Tóth Mikuláš 
Bene Viktor 
Simon Zoltán 
Burszky Csaba 
Mács Zoltán  

Ďalší prítomní a pozvaní hostia: 
    PaedDr. Csilla Sebőková, riaditeľka ZŠ s MŠ Bátka 
    Furmanová Ildikó, hlavná kontrolórka 
    Zsírosová Jolana, pracovníčka OÚ 
 

P r o g r a m : 

 
1. Otvorenie 
2. Voľba  návrhovej komisie 
3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
4. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 
5. Pričlenenie obce Bátka do spoločného školského obvodu mesta so sídlom v meste 

Tornaľa. 
6. VZN č. 1/2023 o financovaní škôl a školských zariadení zriadených na území obce 

Bátka dodatok č. 1/2023 – prepočty fin. s koeficientom 107,54 
7. Zmena rozpočtu č. 1 
8. Voľba Hlavného kontrolóra obce 
9. Ostatné 
10. Záver 

 
 

 
 
 



K bodu č.1 - Otvorenie zasadnutia 

 
V roku 2023 prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bátke otvoril a viedol p. Peter 

Hencz, starosta obce. Privítal všetkých prítomných a zároveň oznámil, že Obecné 
zastupiteľstvo bolo zvolené v zmysle § 13 ods. 4. písm. a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, v znení neskorších predpisov a účastníci zasadnutia boli včas pozvaní. Starosta obce 
konštatoval, že počet prítomných poslancov na začiatku zasadnutia je 7 podľa prezenčnej 
listiny. Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je zo zákona verejné, preto pozvánka bola 
zverejnená na úradnej tabuli a na webovej stránke obce Bátka v zákonom určenej lehote.  
 
 
 
K bodu č. 2- 3 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 
Návrhová komisia: Úlohou návrhovej komisie je spracovávať a predkladať obecnému 
zastupiteľstvu návrhy uznesení OZ.  
Predseda návrhovej komisie: uznesenie č. 42/2022 (Burszky Csaba, Simon Zoltán, Mács 
Zoltán)  
Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov:  p. Burszky Csaba  
a p. Bc. Furman Peter 
Zapisovateľka: Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil: p. Jolana Zsírosová 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-0 
Bc. Furman Peter 
Bódiová Andrea 
Tóth Mikuláš 
Bene Viktor 
Simon Zoltán 
Burszky Csaba 
Mács Zoltán 
 

Starosta obce navrhol hlasovať o programe so zmenami. Program prvého zasadnutia OZ 
01/2023 bol schválený so zmenami. 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-0 
Bc. Furman Peter 
Bódiová Andrea 
Tóth Mikuláš 
Bene Viktor 
Simon Zoltán 
Burszky Csaba 
Mács Zoltán 
 
 
K bodu č.4 - Kontrola plnenia prijatých uznesení 
 
Kontrolu plnenia prijatých uznesení vykonal starosta obce Peter Hencz. 



Uznesenie č. 13/2021 – Predloženie žiadosti za účelom realizácie projektu „Bátka – kanalizácia 
II. etapa“ – v plnení.  
Uznesenie č. 65/2021 – Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií – v plnení,  
 
Poslanci OZ brali na vedomie kontrolu prijatých uznesení. 
 
 

 

K bodu č. 5 – Pričlenenie obce Bátka do spoločného školského úradu so sídlom v meste 

Tornaľa 

 
Starosta obce navrhol rozhodnúť sa vo veci pričlenenie obce Bátka do spoločného 

školského úradu so sídlom v meste Tornaľa na podnet riaditeľky Základnej školy s materskou 
školou – Alapiskola és Óvoda, Bátka. 

 Poslanci OZ hlasovali o pričlenenie obce Bátka do spoločného školského úradu so 
sídlom v meste Tornaľa so splatnosťou od 1. 2. 2023. 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-0 
Bc. Furman Peter 
Bódiová Andrea 
Tóth Mikuláš 
Bene Viktor 
Simon Zoltán 
Burszky Csaba 
Mács Zoltán 
 
 
K bodu č. 6 – VZN č. 1/2023 o financovaní škôl a školských zariadení zriadených na území 

obce Bátka dodatok č. 2 k VZN č. 9/2021 

 
 Starosta obce predložil poslancom OZ VZN č. 1/2023 o financovaní škôl a školských 
zariadení zriadených na území obce Bátka dodatok č. 2 k VZN č. 9/2021. K vypracovaniu 
dodatku došlo z dôvodu, že sa zmenila hodnota koeficientu na 107,54. Tým sa zmenila výška 
dotácie na uvedený účel nasledovne: 
 
ŠKD – 32.262,- eur/rok 
Zariadenie školského zariadenia – 96.399,- eur/rok 
Správa Budov – ZŠ – 80.332,- eur/rok 
MŠ – 258.354,- eur/rok 
Zariadenie školského stravovanie – MŠ – 17.034,- eur/ rok 
Správa budov MŠ – 14.195,- eur/rok. 
 
Vo VZN sú uvedené hodnoty prepočítané na eur/dieťa/rok. 
 
 K Návrhu VZN, ktorý bol zverejnený 3.1.2023 neboli doručené žiadne pripomienky, 
preto poslanci hlasovali o VZN č. 1/2023, ktorý jednohlasne schválili. VZN je zverejnený na 
webovom sídle obce a na verejnej tabuli obce. Účinnosť nadobudne dňa 4.2.2023. 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-0 
Bc. Furman Peter 



Bódiová Andrea 
Tóth Mikuláš 
Bene Viktor 
Simon Zoltán 
Burszky Csaba 
Mács Zoltán 
 
 
K bodu č. 7 – Zmena rozpočtu č. 1 

 
 Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu, z dôvodu že podielové dane boli 
oproti tomu, ktoré boli zapracované do rozpočtu obce Bátka na rok 2023 navýšené. Zmena 
rozpočtu sa týka  aj ZŠ s MŠ, ktorá súvisí so zmenou hodnoty koeficientu na dieťa/rok, resp. 
s financovaním škôl a školských zariadení . Návrh zmeny rozpočtu je podľa zákona  zverejnený 
na webovom sídle obce a tvorí prílohu zápisnice.  
 
 Poslanci OZ hlasovali o zmene rozpočtu č.1 na základe priloženého návrhu. Zmenu 
jednohlasne schválili. 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-0 
Bc. Furman Peter 
Bódiová Andrea 
Tóth Mikuláš 
Bene Viktor 
Simon Zoltán 
Burszky Csaba 
Mács Zoltán 
 
 
K bodu č. 8 – Voľba hlavného kontrolóra obce na obdobie 2023-2029 

 
Starosta obce Peter Hencz konštatoval že  6 ročné funkčné obdobie hlavného kontrolóra 

obce končí 31.1.2023 a v súlade s § 18a ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, bolo vyhlásené výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného 
kontrolóra obce Bátka od 22.11.2022  do 30.12.2022 dňa. Výberové konanie bolo zverejnené 
na úradnej tabuli ako aj na internetovej stránke obce Bátka. Na výberové konanie hlavného 
kontrolóra obce Bátka k 30.12.2022 do 12,00 hod. doručila svoju žiadosť kandidátka 
Furmanová Ildikó.  
 
Kandidátka bola oboznámená s podmienkami voľby vo vyhlásení voľby hlavného kontrolóra 
obce Bátka na obdobie 2023-2029.  
Komisia preskúmala dodržanie kritérií kandidáta  na základe vyhlásenia voľby hlavného 
kontrolóra zo dňa 22.11.2022 . Komisia o preskúmanie náležitosti a úplnosti prihlášky napísala 
záznam a konštatovala, že kandidátka spĺňa podmienky.   
Záznam komisie preskúmania náležitosti a úplnosti prihlášky kandidátky na hlavného 
kontrolóra obce Bátka a prihláška kandidátov tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Kandidátka predniesla svoju prezentáciu v časovom rozsahu 5 min. 
 



Poslanci tajným hlasovaním zvolili do funkcie hlavnej kontrolórky obce Bátka p. Ildikó 
Furmanovú, výsledok hlasovania oznámil starosta obce Peter Hencz.   
 
Starosta obce predložil návrh uznesenia na voľbu hlavnej kontrolórky obce  Bátka   na obdobie 
2023-2029  v osobe pani Furmanová Ildikó. 
 
Poslanci jednohlasne volili za hlavnú kontrolórku obce Bátka na obdobie 2023-2029 pani Ildikó 
Furmanovú. Od 1.2.2023 funkciu hlavnej kontrolórky obce Bátka  obsadila p. I. Furmanová. 
 
 
K bodu č. 9 – Záver 

 
 Nakoľko program prvého zasadnutia OZ bol vyčerpaný, p. Peter Hencz, starosta 
poďakoval poslancom  a ostatným prítomným  za účasť a zasadnutie ukončil. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18,59 hodine. 

Zapísala: Jolana Zsírosová                

 

 

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

                                                               Peter    H e n c z           
                  starosta obce Bátka 

 
 
Overovatelia:  
 
Bc. Furman Peter     ............................... 
             
Burszky Csaba     ............................... 
 
 


