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Zápisnica 

 

napísaná v priebehu druhého zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa  22. februára 2023 

o 18,00 hod. na Obecnom úrade v Bátke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 OBEC B Á T K A 

 

 

Číslo 02/OZ/2023 

 

Zápisnica 

 

napísaná v priebehu druhého zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa  22. februára 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: 

    Furmanová Ildikó, hlavná kontrolórka 

     

 

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. Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 

6. Správa hlavného kontrolóra 

7. Schválenie určenia formy zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky poskytovateľa 

zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky  

8. Ostatné 

9. Záver 

 

 

 

K bodu č.1 - Otvorenie zasadnutia 

V roku 2023 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 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:  Bene Viktor, 

Bódiová Andrea 

Zapisovateľka: Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil: p. Ildikó Furmanová 

 

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

Bc. Furman Peter       Simon Zoltán 

Bódiová Andrea 

Tóth Mikuláš 

Bene Viktor 

Burszky Csaba 

Mács Zoltán 

 

Starosta obce navrhol hlasovať o programe 2. zasadnutia OZ. Program druhého 

zasadnutia OZ 02/2023 bol schválený jednohlasne. 

 

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

Bc. Furman Peter       Simon Zoltán 

Bódiová Andrea 

Tóth Mikuláš 

Bene Viktor 

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 - Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 

 

 Hlavná kontrolórka obce I. Furmanová predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti HK 

na I. polrok 2023. 

 

Poslanci OZ brali na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti. 

 

 

K bodu č. 6 - Správa hlavného kontrolóra  

 

 Hlavná kontrolórka obce I. Furmanová predniesla správu HK za rok 2023, 

 

Poslanci OZ brali na vedomie Správu HK obce. 

 

 

K bodu č. 7 - Schválenie určenia formy zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky 

poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky  

 

 Starosta obce navrhol hlasovať o určenia formy zabezpečenia prípadnej budúcej 

pohľadávky poskytovateľa a zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky. 

 

S c h v a ľ u j e  

- V súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-

SC111-2017-32/82 zo dňa 09.06.2022 , účinnej dňa 16.06.2022(ďalej len „Zmluva 

o poskytnutí NFP“), a čl. 13 ods. 1 Zabezpečenie pohľadávky a poistenie majetku 

Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP „Všeobecné podmienky k zmluve o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku“, zabezpečenie prípadnej budúcej blankozmenky 

pre Poskytovateľa: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie 

Ľudovita Štúra  1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810, v zastúpení Slovenská agentúra 

životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031 (poštová  

adresa Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2,        

841 04 Bratislava 4) pre projekt s názvom Kúpa technologického vybavenia na triedený 

zber komunálnych odpadov v obci Bátka, kód projektu v ITMS 2014+: 310011BBB7. 

 

P o v e r u j e 

- Poveruje starostu obce podpísať Zmluvu o vyplňovanom práve k blankozmenke 

a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa 

podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

Starosta obce navrhol hlasovať, poslanci OZ podľa vyššieho uvedeného jednohlasne 

schválili predmet bodu č. 7. 

 

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 - Ostatné 

 

V. Bene : mal námietky voči zbernému dvoru, ktorý sa plánuje realizovať v areáli, kde sa 

zbierajú umelé flakóny. Odôvodnil to tým, že pozemok sa nachádza v centre obce, vedľa 

materskej školy. Zberný dvor by obec mala umiestniť na okraji obce a nie v centre.  

 

P. Furman:  

- Vhodný by bol na tento účel pozemok pri zámočníckej dielni, ktorý vlastní obec a nachádza 

sa na okraji obce.  

- Ďalej navrhol úpravu cesty do dolného cintorína a to jej rozšírením a úpravou a vyčistením 

priľahlého pozemku. V prípade nepriaznivého počasia by sa neopakovali záplavy dolnej časti 

obce.  

- Miestny podnikatelia by sa aktívne zapojili do selektácie odpadu, obec by mala určiť dni zberu 

a odvozu jednotlivých druhov odpadu.  

- Navrhol informovať obyvateľov obce, aby si vo vlastnom záujme legalizovali nehnuteľnosti 

tak isto sa to sťahuje na obecný majetok. 

 

Z. Mács: 

- Navrhol aby sa v záujme šetrenia elektrickou energiou kládol väčší dôraz na čas pri ktorom je 

verejné osvetlenie funkčné. 

A. Bódiová: 

- Informovala sa či je personálne zabezpečené fungovanie zberného dvora a techniky. 

 

P. Hencz: 

- K uvedenému pripomenul, tým že obec vlastní technológiu na zber odpadu bude vypracovaný 

harmonogram na zber jednotlivých druhov odpadu ako sú kartóny, verejná zeleň. Personálne 

zabezpečenie bude zastrešené vlastnými pracovníkmi a pracovníkom cez projekt ÚPSVaR. 

- Obec obdržala faktúru na elektrickú energiu na výdajňu pitnej vody, na ktorú bola podaná 

reklamácia. Reklamáciu prijali a v najbližšom termíne bude vysporiadaná.  

 

 

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 19,45 hodine. 

Zapísala: Ildikó Furmanová 

 

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

                                                               Peter    H e n c z           

                  starosta obce Bátka 

 

Overovatelia:  

 

Bódiová Andrea   ............................... 

        

Bene Viktor    ............................... 

 


