
                                 OBEC   B Á T K A 

 

 

 

 

 

Číslo 02/OZ/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 

 

napísaná v priebehu druhého zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa  5. mája 2022 

o 18,00 hod. na Obecnom úrade v Bátke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 OBEC B Á T K A 

 

 

Číslo 02/OZ/2022 

 

Zápisnica 

 

napísaná v priebehu druhého zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa  5. mája 2022 

o 18,00 hod. na Obecnom úrade v Bátke 

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

 

Hencz Peter – starosta 

 

Poslanci :   Bódiová Andrea 

    Burszky Csaba 

    Ing. Karczag Jozef 

    Bc. Kubánková Marcela 

    Mács Zoltán 

    Simon Zoltán       

    Tóth Mikuláš 

 

Ďalší prítomní a pozvaní hostia: 

 

    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. Určenie platu starostu obce 
6. Určenie platu hlavnej kontrolórky obce 
7. Schválenie štatútu obce 

8. Ostatné 

9. Záver 

 

 

K bodu č.1 - Otvorenie zasadnutia 

 

V roku 2022 druhé 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 5 podľa prezenčnej 

listiny, na zasadnutí OZ sa nezúčastnila poslankyňa Bc. Marcela Kubánková a pán poslanec. 

Csaba Burszky oznámil, že na zasadnutie príde neskoršie. 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: za predsedu návrhovej komisie starosta odporučil p. poslanca 

Ing. Jozefa Karczaga a p. Andreu Bódiovú  

Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov:  p. Ing.Jozefa 

Karczaga a p. Mikuláša Tótha 

Zapisovateľka: Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil: p. Jolana Zsírosová 

 

Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-2 

Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 

Simon Zoltán         Burszky Csaba 

Mács Zoltán         

Tóth Mikuláš 

Ing. Jozef Karczag 

 

 

Starosta obce navrhol hlasovať o programe.  

Program druhého zasadnutia OZ 02/2022 bol jednohlasne schválený . 

 

Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-2 

Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 

Simon Zoltán         Burszky Csaba 

Mács Zoltán         

Tóth Mikuláš 

Ing. Jozef Karczag 

 

 

 

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. 47 /2021 – Inventarizácia v plnení 

Uznesenie č. 65/2021 – Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií- v plnení 



Uznesenie č. 6,7,8/2022 – Predaj pozemkov v plnení, podľa predpisov zverejnené (Boholy, 

Bódi, Bán – v plnení) 

 

Oznámenie o kontrole Všeobecne záväzných nariadení: 

Okresná prokuratúra v Rimavskej Sobote v zmysle zákona 153/2001 Z. z. o prokuratúre 

vyžiadala na kontrolu VZN, či si obec splnila voju zákonnú povinnosť vyplývajúcu zo zákona 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

VZN :  ktorým sa ustanovilo podrobnosti o organizácii miestneho referenda 

 VZN, ktorým ustanovilo zastupiteľstvo pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu 

verejnej zelene, 

 VZN, ktorým OZ ustanovilo pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb, 

 VZN, ktorým OZ ustanovilo názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich 

zmeny, - negatívne hlásenie, nakoľko v našej obci nie sú ulice pomenované, zaužívaná 

orientácia je podľa súpisných a orientačných čísiel. 

  

VZN, ktorým OZ ustanovilo činnosť, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené 

na určitý čas alebo na určitom mieste. – takéto VZN obec nemá schválené, napríklad kde je 

možné použitie ohňostrojov, atď., preto je možné k príprave VZN podať návrhy, kedy a kde je 

možné v obci použitie ohňostroja, predaj alkoholických nápojov na rôznych akciách atď. 

 

Poslanci OZ brali na vedomie kontrolu prijatých uznesení. 

 

 

 

K bodu č. 5 – Určenie platu starostu obce 

 
Predkladá: Bódiová Andrea a Ing. Karczag Jozef, predseda návrhovej komisie 

Vypracovala: administratívna pracovníčka obce Jolana Zsírosová 

 

Uznesenie: ..... /2022 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu 

 

U r č u j e 

 

„Plat starostu obce Bátka v roku 2022 v rozsahu plného úväzku mesačne vo výške 2881,- 

eur   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 so spätnou 

splatnosťou od 01.01.2022“ 

 

Výpočet mesačného platu starostu obce: 

Mesačný plat starostu obce sa vypočíta nasledovne: 

 

  1211,00€  x  1,83  +  30    % 

 

Priemerná mesačná mzda zamestnanca         koeficient            zvýšenie  

v nár. hospodárstve za predchádzajúci rok 

 

1133,00€ x 1,83 =  2216,13€ - základ 

Navýšenie 30 %  = 664.839 



Plat starostu obce : 2216,13 € + navýšenie 664,839  = 2 880,969 €.  

Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor:  2 881,- €      

 

Plat v roku 2021 predstavoval výšku 2696,- € 

Za obdobie 1-3. 2022 rozdiel platu vo výške 555,- eur pripočítaná za plat apríl  poukázaný 

v mesiaci máj. 

 

Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-1 

Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 

Simon Zoltán          

Mács Zoltán         

Tóth Mikuláš 

Ing. Jozef Karczag 

Burszky Csaba 

 

 

Dôvodová správa 

 

Platové podmienky starostu upravujú: 

 

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

a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) 

 

b/. Zásady odmeňovania starostu obce Bátka schválené Obecným zastupiteľstvom obce Bátka. 

 

 V zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 cit. Zákona funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá 

sa nevykonáva v pracovnom pomere. Výkon tejto funkcie je nezlučiteľný s funkciami podľa 

osobitného predpisu a s výkonom práce zamestnanca obce. 

 

 Podľa § 3 ods. 1 cit. Zákona starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej 

mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 

Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 „Zákona“ 

– koeficient pre výpočet platu starostu obce Bátka predstavuje 1,83. Plat sa zaokrúhľuje na celé 

euro nahor. Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR v roku 

2021 predstavovala podľa oznámenia ŚÚ SR zo dňa 8.3.2022 sumu 1211,00 €. 

 

 Podľa § 4 ods. 2 cit. Zákona plat starostu nemôže byť nižší, ako je uvedené v § 3 ods. 

1. Obecné zastupiteľstvo  tento plat Uznesením zvýšil o 30 %. 

 

 Plat starostu obce na základe uznesenia  bol so spätnou splatnosťou od 1.1.2022 na 

základe prepočtu s koeficientom 1,83 podľa počtu obyvateľov upravený. Plat starostu od 

1.1.2022 predstavuje 2881,- Eur  a vo výplatnom termíne 4/2022 bude vyplatený aj rozdiel za 

mesiace 1-3/2022 so spätnou splatnosťou. 

 

 Na základe § 4 ods. 4 cit zákona OZ plat starostu prerokuje opätovne raz ročne. 

 

 

K bodu č. 6 – Určenie platu hlavnej kontrolórky obce 

 

Predkladá: Andrea Bódiová a Ing. Jozef Karczag , predseda návrhovej komisie 



Vypracovala: administratívna pracovníčka obce Jolana Zsírosová 

 

Návrh na uznesenie: .... /2022 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu 

 

S c h v a ľ u j e 

 

„Plat hlavného kontrolóra obce Bátka v roku 2021 v rozsahu 0,2 úväzku mesačne vo výške 

404,- eur v súlade s § 18c zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien 

a doplnkov, so spätnou platnosťou od  01.01.2022.“ 

Výpočet mesačného platu hlavného kontrolóra obce: 

Mesačný plat hlavného kontrolóra sa vypočíta nasledovne: 

 

  1211,00€  x  1,28  +  30% 

  

Priemerná mesačná mzda zamestnanca         koeficient            prac. úväzok  

v nár. hospodárstve za predchádzajúci rok 

 

1211,00€ x 1,28 = 1550,08 € 

Pracovný úväzok 0,2:  1 550,08  €     x    0,2      = 310.02 €    

Plat mesačne: 310,02 € 

 

OZ rozhodlo zvýšiť plat hlavnej kontrolórky o 30 %, t.j. 93,- eur. 

Plat zvýšený o 30 % zaokrúhlený na celé čísla nahor:  404,-  € 

 

Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-1 

Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 

Simon Zoltán          

Mács Zoltán         

Tóth Mikuláš 

Ing. Jozef Karczag 

Burszky Csaba 

 

 

 

Dôvodová správa 

 

 V zmysle § 11 ods. 4 písm. j) zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo volí a 

odvoláva hlavného kontrolóra obce, určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho 

plat, schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi. 

 

 V súlade s § 18c ods. 1) zákona o obecnom zriadení je plat hlavného kontrolóra 

stanovený súčinom priemernej mesačnej zamestnanca v národnom hospodárstve za 

predchádzajúci rok a koeficientu počtu obyvateľov obce. 

 

 Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR v roku 2021 

predstavovala podľa oznámenia ŚÚ SR zo dňa 8.3.2022 sumu 1211,00 €,  pre veľkostnú 

kategóriu obce od 501 do 1000 obyvateľov je stanovený koeficient 1,28. 

 

 Plat hlavného kontrolóra obce Bátka určený na základe zákona o obecnom zriadení: 



1 550,08  €     x    0,2      = 310.02 € , OZ rozhodlo zvýšiť plat hlavnej kontrolórky o 30 %, 

t.j. 93,- eur . (Zaokrúhlený na celé eurá smerom hore.) 

 

Plat HK obce od 1.1.2022 predstavuje 404,-  Eur. 

So pätnou splatnosťou v mesiaci máj sa vypláca rozdiel platu na základe rozhodnutia OZ, 

t. j. 1-3.2022 – 3*26 eur= 78 eur (78+404 eur= 482 ,- eur). 
 

 Na základe § 4 ods. 4 cit zákona OZ plat hlavnej kontrolórky obce prerokuje opätovne 

raz ročne. 

 

 

K bodu č. 7 – Štatút obce 

 

 Starosta obce Peter Hencz predložil poslancom OZ na schválenie Štatút obce, ktorý bol 

spracovaný v zmysle zákona pani JUDr. Jurčovou z dôvodu organizačných zmien. Návrh 

štatútu obce bol poslancom spolu s pozvánkou doručený, starosta obce navrhol hlasovať. 

 

Poslanci OZ jednohlasne s trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov schválili štatút obce, 

ktorý nadobudne účinnosť dňa 1.6.2022. 

 

Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-1 

Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 

Simon Zoltán          

Mács Zoltán         

Tóth Mikuláš 

Ing. Jozef Karczag 

Burszky Csaba 

 

 

K bodu č. 8 – Ostatné 

 

      Starosta obce oznámil poslancom OZ, že žiadosť pána A. Šebőka , ktorú  elektronicky 

preposlal  poslancom nebol predmetom zasadnutia z dôvodu preverenia účelu využitia 

pozemku, nakoľko sa nachádza pri hlavnej ceste. 

 

      Zoltán Mács, poslanec OZ – navrhol, aby z dôvodu dobrých vzťahov a spoločných aktivít 

obec Hollókő bola obcou Bátka prijatá ako družobná obec.(Hollókő - testvértelepülés). 

 

14. mája sa v obci sa uskutoční vatra na priestranstve vedľa potraviny „Malibu“ Na obec 

s požiadavkou usporiadania uvedenej spoločenskej akcie sa obrátila mladá generácia obce. 

Bližšie informácie o programe získajú obyvatelia prostredníctvom obecného rozhlasu. 

 
1. Júna na deň detí po dvoch rokoch sa opäť plánuje usporiadanie oslavy „Dňa  detí“ v areáli 

škôlky. 

Starosta obce požiadal pani J. Zsírosovú aby podala správu o daniach a poplatkoch za rok 

2022. 

Za rok 2022 boli rozhodnutia pre FO a PO doručené a  celková výška DZN, TKO, KO -

nádoby, s Stočné je vo výške 63407,06 eur, ktorá je nižšia ako predpokladané náklady za rok 

2022. 

 



 

Poslanci OZ brali na vedomie správu administratívnej pracovníčky OcÚ. 

 

 

 

K bodu č. 9 – Záver 

 

 

Nakoľko ďalšie pripomienky nezazneli, starosta obce poďakoval poslancom a všetkým 

prítomným za účasť. Program druhého zasadnutia OZ bol vyčerpaný a zasadnutie bolo 

ukončené o 18,55 hodine. 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Ing. Jozef Karczag   .................................. 

Mikuláš Tóth    .................................. 

 

 

 

 

 

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

         

         Peter Hencz 

                   starosta obce 

 

 

 

 

 


