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Zápisnica 

 

napísaná v priebehu tretieho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa  16. júna 2022 

o 18,00 hod. na Obecnom úrade v Bátke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 OBEC B Á T K A 

 

 

Číslo 03/OZ/2022 

 

Zápisnica 

 

napísaná v priebehu tretieho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa  16. júna 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. Rozpočtové opatrenie č. 3 

6. Správa a stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2021 

7. Záverečný účet obce Bátka za rok 2021  

8. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 

9. Žiadosť o zámenu pozemkov 

10. Určenie volebných obvodov, počtu poslancov a rozsah pracovného úväzku starostu na 

volebné obdobie 2022-2026 

11. Ostatné 

12. Záver 

 

 



 

K bodu č.1 - Otvorenie zasadnutia 

 

V roku 2022 tretie 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 6 podľa prezenčnej 

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

Zoltána Simona a pani poslanca Csaba Burszkyho.  

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

Karczaga a p. Bódiovú Andreu 

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

 

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

Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 

Burszky Csaba 

Simon Zoltán         

Mács Zoltán         

Tóth Mikuláš 

Ing. Jozef Karczag 

 

 

Starosta obce navrhol hlasovať program zasadnutia doplniť ďalší bod – Žiadosť o odkúpenie 

pozemku.  

Hlasovanie: Za – 6   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) 

 

Poslanci OZ brali na vedomie kontrolu prijatých uznesení. 

 

 

K bodu č. 5 – Rozpočtové opatrenie č. 3 

 

 Starosta obce v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písmena a) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

predložil návrh na rozpočtové opatrenie č. 3 podľa prílohy návrhu na zmenu rozpočtu ku dňu 

návrh na zmenu rozpočtu zo dňa 15.6.2022. K návrhu poslanci OZ nemali pripomienky a na 

návrh starostu obce poslanci Rozpočtové opatrenie č. 3 na základe návrhu zo dňa 15. 6. 2022 

jednohlasne schválili.  

 

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

Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 

Burszky Csaba 

Simon Zoltán         

Mács Zoltán         

Tóth Mikuláš 

Ing. Jozef Karczag 

 

 

K bodu č. 6 - Správa a stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2021  

 

Hlavná kontrolórka obce Ildikó Furmanová vo svojom vystúpení informovala 

poslancov, že záverečný účet obce Bátka na rok 2021 je spracovaný v súlade s príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a obsahuje všetky požadované náležitosti i s komentárom.  

Poslanci OZ berú na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 

2021. 

 

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

Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 

Burszky Csaba 

Simon Zoltán         

Mács Zoltán         

Tóth Mikuláš 

Ing. Jozef Karczag 

 

 

K bodu č. 7 - Záverečný účet obce Bátka za rok 2021  

 

Hlavná kontrolórka obce Ildikó Furmanová vypracovaný Záverečný účet obce Bátka za 

rok 2021 preposlala poslancom v zákonom stanovenej lehote. Prebytok rozpočtu v sume 0 eur 



zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zostatok finančných operácií vo výške  0 eur. Hlavná kontrolórka obce navrhla overenie 

účtovnej závierky za rok 2021 auditorom. 

Poslanci OZ brali na vedomie informácie o záverečnom účte, prebytok rozpočtu v sume 0 eur 

a zostatku finančných operácii vo výške 0 eur. 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti odporúča OZ Bátka záverečný účet 

prerokovať. K záverečnému účtu poslanci OZ nemali pripomienky, preto hlavná kontrolórka 

obce navrhla Záverečný účet obce Bátka za rok 2021  uzavrieť výrokom – celoročné 

hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad, tvorba rezervného fondu vo výške 0 eur. 

Poslanci OZ hlasovali o Záverečnom účte obce Bátka za rok 2021 bez výhrad, ktorý bol 

jednohlasne schválený. 

 

 

K bodu č. 8 - Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 
 

Hlavná kontrolórka obce informovala poslancov o pláne kontrolnej činnosti na druhý 

polrok 2022. 

Poslanci OZ jednohlasne schválili Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2022. 

 

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

Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 

Burszky Csaba 

Simon Zoltán          

Ing. Jozef Karczag 

Mács Zoltán 

Tóth Mikuláš 

 

K bodu č. 9 - Žiadosť o zámenu pozemkov 

 

 Starosta obce predložil žiadosť E. Gálovej na zámenu pozemkov v katastrálnom území 

obce Bátka vo výlučnom vlastníctve obce Bátka KN-C, LV 224,  parcela č. 2/7 vo výmere 100 

m2, zastavané plochy a nádvorie, za pozemkov „zastavaná plocha a nádvorie“ vo výlučnom 

vlastníctve Gálová Erika, bytom Bátka 270, nar. 18.10.1975 v kat. území Bátka  LV. č. 302  

KN-C č. parcely 126/2 vo výmere 76 m2 , a KN-C č. parcely 127 vo výmere 186 m2 v zmysle 

§ 9 odsek 8 písm. e). zákona č. 138/1991 Zb. -  Zákon Slovenskej národnej rady  o majetku 

obcí v pomere jedna ku jednej bez nároku na vyrovnanie v peniazoch podľa zákona 

330/1991 §11 ods. 4. Svoju žiadosť odôvodnila tým, že uvedený pozemok už dlhodobo používa 

a udržiava, a má záujem na ňom vytvoriť sklad pri „Potraviny – zmiešaný tovar Erika Gálová“. 

 

Poslanci jednohlasne schválili zámenu pozemkov s 3/5 väčšinou hlasov prítomných poslancov. 

 

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

Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 

Burszky Csaba 

Simon Zoltán          

Ing. Jozef Karczag 

Mács Zoltán 

Tóth Mikuláš 



 

 

P o v e r u j e – Starostu obce uzavretím a podpísaním Zámennej  zmluvy a vybavením 

prevodu vyššie uvedených nehnuteľností do vlastníctva nadobúdateľa. 

 

K bodu č. 10 – Žiadosť na odkúpenie pozemku 

 

Starosta obce predložil žiadosť na odkúpenie pozemku p. Struhára a manželky. Zámer 

predaja  majetku vo vlastníctve obce Bátka  ako hodný osobitného zreteľa  podľa § 9a ods.8 

písm. e) zákona  č. 138/1991 o majetku obce pre Evu Struhárovú rod. Hiblerovú a Miroslava 

Struhára, rod. Struhár, bytom Bátka 272 pozemok v katastrálnom území obce Bátka na LV č. 

631, KN – C parcela č. 613/147 v celkovej výmere 135 m2, ostatná plocha podľa 

Geometrického plánu zo dňa 12.5.2022, č. G1-223/2022 vyhotovený Norbertom Bodorom.  

Pozemok sa nachádza  vedľa pozemku vo vlastníctva žiadateľov. Obec uvedený 

pozemok nevyužíva. Žiadatelia pozemok majú oplotený, využívajú ho a udržiavajú. Starosta 

obce navrhol predaj za podmienok, že všetky výdavky spojené predajom znáša kupujúci. Cena 

pozemku bude určená na základe znaleckého posudku. Ďalšie návrhy nezazneli. Zámer predaja 

pozemku bol zverejnený na verejnej tabuli a na  webovom sídle obce dňa 1.6.2022. 

Predaj obecného majetku s 3/5 väčšinovou hlasov prítomných poslancov OZ schválilo. 

 

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

Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 

Burszky Csaba 

Simon Zoltán          

Ing. Jozef Karczag 

Mács Zoltán 

Tóth Mikuláš 

 

 

P o v e r u j e – Starostu obce uzavretím a podpísaním Kúpnej  zmluvy a vybavením prevodu 

vyššie uvedenej nehnuteľnosti do vlastníctva nadobúdateľa. 

 

 

 

 

K bodu č. 11 - Určenie volebných obvodov, počtu poslancov a rozsah pracovného úväzku 

starostu na volebné obdobie 2022-2026 

 

 Starosta obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení navrhol počet 

poslancov obecného zastupiteľstva 7 na volebné obdobie 2022 – 2026, a navrhol určiť rozsah 

výkonu funkcie starostu obce. 

  

a) v zmysle § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov sedem poslancov obecného zastupiteľstva obce Bátka na celé 

volebné obdobie 2022 – 2026, 

 

b) v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a z dôvodu plnenia povinností, vyplývajúcich z verejnej funkcie 

starostu, starostovi obce Bátka na celé funkčné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu 

funkcie starostu na plný úväzok. 



 

V zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jeden volebný 

obvod, v ktorom sa dňa 29. októbra 2022 budú voliť poslanci obecného zastupiteľstva. 

 

V zmysle § 166 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jeden 

jednomandátový volebný obvod pre voľby starostu obce, ktoré sa budú konať dňa 29. 

októbra 2022.  Územie jednomandátového volebného obvodu, v ktorom sa volí starosta je 

zhodné s územím obce  Bátka. 

 

Poslanci OZ požiadali starostu obce zverejniť v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. 

z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov určenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov, ktorí 

sa majú vo volebných obvodoch voliť dňa 29. októbra 2022. 

 

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

Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 

Burszky Csaba 

Simon Zoltán          

Ing. Jozef Karczag 

Mács Zoltán 

Tóth Mikuláš 

 

 

K bodu č. 12 – Ostatné 

 

      Starosta obce oznámil poslancom OZ, že dňa 25. júna 2022 sa uskutoční v obci „Rodinný 

deň 2022“, na ktorý srdečne pozval všetkých prítomných. Celodenný program je zverejnený na 

webovom sídle obecného úradu a na verejnej tabuli obce. Bude pestrý program podľa 

harmonogramu. Do súťaže vo varení je možné sa registrovať do 21. júna v utorok.  

Na obecnom úrade v Bátke sa dňa 15. júla uskutočnilo školenie CO pre obce z okresu 

Rimavská Sobota. Upozornili nás na dodržanie zákonov chovu úžitkových zvierat, a na 

oznamovaciu povinnosť  chovu ošípaných do 30. júna 2022. Nedodržanie zákona bude prísne 

sankciované. 

 

K bodu č. 13 – Záver 

 

Nakoľko ďalšie pripomienky nezazneli, starosta obce poďakoval poslancom a všetkým 

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

ukončené o 19,30 hodine. 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

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

 

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

         Peter Hencz 

                   starosta obce 


