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                                 OBEC B Á T K A 

 

 

Číslo 04/OZ/2022 

 

Zápisnica 

 

napísaná v priebehu štvrtého zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa  29. septembra 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. Správa hlavného kontrolóra 

6. Rozpočtové opatrenie č. 4 

7. Žiadosť starostu obce 

8. Žiadosť o odpredaj pozemku 

9. Ostatné 

10. Záver 

 

 

 

 

 



K bodu č.1 - Otvorenie zasadnutia 

 

V roku 2022 štvrté 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 

Ing. Karczag Jozef, p. Bódiová Andrea.  

Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov:  p. Simon Zoltán, 

p. Csaba Burszky 

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 program zasadnutia doplniť o ďalší bod – Žiadosť ZŠ s MŠ, ktorý 

poslanci jednohlasne schválili. 

  

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

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. 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) - splnené 

Uznesenie č. 22/2022 – Predaj pozemku (Struhár, Struhárová) - splnené 

 

Poslanci OZ brali na vedomie kontrolu prijatých uznesení. 

 

K bodu č. 5 – Správa hlavného kontrolóra 

 

Starosta obce odovzdal slovo hlavnej kontrolórky obce, ktorá predkladala správu 

o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bátka za rok 2022  na rokovanie obecného 

zastupiteľstva. Správa bola odoslaná pre poslancom OZ a v elektronickej forme bola 

sprístupnená na webovej sídle obce Bátka. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022 tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 

Poslanci OZ správu o kontrolnej činnosti za rok 2022 berú na vedomie. 

 

 Starosta obce na základe evidencie dlžníkov ako aj na podnet kontrolných orgánov 

navrhol daňové nedoplatky z roku 2009 a 2010 ktoré sú vedené v programe URBIS  odpísať, 

ktoré sú nevymožiteľné, respektíve ich vymáhanie exekútorom náklady by presiahli výšku 

nedoplatkov. Návrh na odpis pohľadávok z roku 2009 činí 1055,73 eur a z roku 2010 činí 

351,97 eur. Menný zoznam , zoznam daňových dlžníkov tvorí neoddeliteľnú časť zápisnice.  

 

Poslanci OZ hlasovali o odpis pohľadávok v celkovej výške 1407,70 eur, ktorú jednohlasne 

schválili. 

 

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

Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 

Simon Zoltán  

Burszky Csaba 

Mács Zoltán         

Tóth Mikuláš 

Ing. Jozef Karczag 

 

 

K bodu č. 6 - Rozpočtové opatrenie č. 4 

 

 Rozpočtové opatrenie č. 4 v roku 2022 predkladal starosta obce v rozsahu ako je to  

uvedené v návrhu na zmenu rozpočtu k 30. 9. 2022. Návrh na zmenu rozpočtu je 

neoddeliteľnou časťou zápisnice. 

Poslanci OZ hlasovali o rozpočtové opatrenie č. 4, ktoré jednohlasne schválili. 

 

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

Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 

Simon Zoltán  

Burszky Csaba 

Mács Zoltán         

Tóth Mikuláš 

Ing. Jozef Karczag 



K bodu č. 7 - Žiadosť starostu obce 

 

 Starosta obce, Peter Hencz sa obrátil na poslancov OZ so žiadosťou o preplatenie 

nevyčerpanej dovolenky za rok 2022 v rozsahu 15 dní. Svoju žiadosť si odôvodnil tým, že kvôli 

pracovným povinnostiam a realizácii niekoľkých projektov, nemal možnosť vyčerpať 

dovolenku za rok 2022. 

Poslanci hlasovali o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2022 v rozsahu 15 dní 

pre starostu obce Petra Hencza, poslanci preplatenie nevyčerpanej dovolenky schválili 

jednohlasne. 

 

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

Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 

Simon Zoltán  

Burszky Csaba 

Mács Zoltán         

Tóth Mikuláš 

Ing. Jozef Karczag 

 

 

K bodu č. 8 - Žiadosť o odpredaj pozemku 

 

 Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť pána  Ing. Ivana Gomboša na predaj 

pozemku v kat. území obce Bátka, LV č. 631 KN-C parcela č. 172/1, 172/3, 172/8, o výmere 

297 m2 vo výlučnom vlastníctve obce Bátka. Z dôvodu prehodnotenia a vyjednávania so 

žiadateľom o odpredaj pozemku starosta obce navrhol aby rozhodnutie o tejto veci sa preložilo 

na nasledovné zasadnutie OZ. 

 

 Poslanci jednohlasne schválili preloženie rozhodnutia a hlasovanie v uvedenej veci na 

ďalšie zasadnutie OZ. 

 

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

Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 

Simon Zoltán  

Burszky Csaba 

Mács Zoltán         

Tóth Mikuláš 

Ing. Jozef Karczag 

 

K bodu č. 9 – Žiadosť ZŠ s MŠ 

 

 Starosta obce oboznámil poslancov OZ so žiadosťou ZŠ s MŠ – Alapislola és Óvoda 

Bátka.  Riaditeľka ZŠ s MŠ – AI és Óvoda Bátka PaedDr. Csilla Sebőková v súvislosti 

s nárastom cien potravín sa obrátila so žiadosťou zmeny finančného pásma na nákup potravín 

na jedno jedlo od 1. 10. 2022. Na základe konzultácie a odporúčania vedúcej školského 

stravovania žiada zmenu finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov z finančného pásma 2 do finančného pásma 3. 

 

Poslanci hlasovali o zmene finančného pásma na č. 3, ktorú jednohlasne schválili. 

 

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



Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 

Simon Zoltán  

Burszky Csaba 

Mács Zoltán         

Tóth Mikuláš 

Ing. Jozef Karczag 

 

 

K bodu č. 10 - Ostatné 

 

Starosta obce navrhol na 12. 10. 2022 stretnutie s predstaviteľmi obce Hollókő s cieľom  

podpísania Zmluvy o družbe. Obec Bátka a Hollókő už niekoľko rokov spolupracujú 

a podpísaním tejto zmluvy spoluprácu budú naďalej prehlbovať. 

 

K bodu č. 11 - Záver 

 

 

Starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť. Program štvrtého  

zasadnutia OZ bol vyčerpaný a zasadnutie bolo ukončené o 19,35 hodine. 

 

Zapísala: Jolana Zsírosová 

                         

 

 

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

                                                               Peter    H e n c z           

                   starosta obce Bátka 

 

 

 

Overovatelia:  Burszky Csaba  ............................... 

  Simon Zoltán   ............................... 

 

 

 

Prílohu tejto zápisnice budú tvoriť uznesenia! 
 

 

 

 


