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                                 OBEC B Á T K A 

 

 

Číslo 05/OZ/2022 

 

Zápisnica 

 

napísaná v priebehu druhého zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa  22. novembra 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 

 

    Bc. Furman Peter 

    Bene Viktor 

 

Ďalší prítomní a pozvaní hostia: 

    PaedDr. Csilla Sebőková, riaditeľka ZŠ s MŠ- AI és Óvoda Bátka 

    Furmanová Ildikó, hlavná kontrolórka 

    Zsírosová Jolana, pracovníčka OÚ 

 

P r o g r a m : 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa 

3. Schválenie overovateľov zápisnice 

 

4. Informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného 

zastupiteľstva, o výsledku voľby starostu a odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi 

a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

5. Zloženie sľubu starostu obce 

6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva 

7. Vystúpenie starostu obce, schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

 

8. Voľba návrhovej komisie 



9. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

11. Určenie sobášiacich poslancov 

12. Voľba komisie na ochranu verejného záujmu zákon 357/2004 Z. b. 

13. Zriadenie komisií 

14. Určenie platu starostu   

15. Výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce 

16. Rôzne 

17. Záver 

 

 

K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia 

 

Pred ustanovujúcim zasadnutím obecného zastupiteľstva obce zaznela štátna hymna. 

V roku 2022 piate zasadnutie – ustanovujúce Obecného zastupiteľstva v Bátke otvoril a viedol 

p. Peter Hencz,  znovuzvolený starosta obce. Po zaznení hymny SR 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 Ing. Jozef Karczag. Obecné zastupiteľstvo je 

uznášaniaschopné. Na zasadnutí sa okrem pozvaných hostí sa zúčastnia p. Bc. Furman Peter 

a p. Bene Viktor, ktorí vo volebnom období 2022-2026 a zložení sľubu poslanca budú tvoriť 

členov poslancov OZ. 

 

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 - Určenie zapisovateľa 

 

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

Zsírosová 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie určenie zapisovateľa. 

 

         Neprítomný-2 

Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 

Burszky Csaba       Ing. Jozef Karczag 

Mács Zoltán 

Simon Zoltán 

Tóth Mikuláš 

 

 

K bodu č. 3 –  Schválenie overovateľov zápisnice 

 

Overovatelia zápisnice:  starosta určil poslancov: p. Bódiovú Andreu a p. Zoltána Mácsa 

 



Program  ustanovujúceho zasadnutia:  Nezazneli návrhy na zmenu programu 

ustanovujúceho zasadnutia, preto poslanci OZ jednohlasne schválili program 5. zasadnutia 

OZ zverejneného dňa 16.11.2022. 

 

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

Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 

Burszky Csaba       Ing. Jozef Karczag 

Mács Zoltán 

Simon Zoltán 

Tóth Mikuláš 

 

 

K bodu č. 4 – Informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do 

obecného zastupiteľstva, o výsledku voľby starostu a odovzdanie osvedčení o zvolení 

starostovi 

 

Starosta obce vyzval predsedkyňu miestnej volebnej komisie pani Ing. Karczagovú 

Katarínu aby informovala o výsledkoch volieb.  

Voľby do orgánov samosprávy obce sa konali dňa 29. 10. 2022.   

V obci Bátka bol zriadený jeden volebný obvod, v ktorom pracovala jedna 8 členná miestna 

volebná komisia. 

Celkovo bolo zapísaných 682 voličov a volieb sa zúčastnilo 413 oprávnených voliť čo 

presahuje 61 % voličov. 

 

Za starostu obce Bátka bol zvolený   p. Peter Hencz – 340 hlasov.  

        

p. Mgr. Dubovicky Gejza – 59 hlasov. 

 

Kandidáti za poslancov OZ boli zvolený v nasledovnom poradí:  

 

Bc. Furman Peter - 299 hlasov, 

Bódiová Andrea - 263 hlasov,  

Mikuláš Tóth – 258 hlasov, 

Viktor Bene – 252 hlasov, 

Zoltán Simon – 228 hlasov, 

Burszky Csaba – 217 hlasov, 

Mács Zoltán – 198 hlasov. 

 

Náhradný kandidát: 

   

Ing. Jozef Karczag – 192 hlasov. 

 

Po informovaní o výsledkoch volieb predsedkyňa miestnej volebnej komisie slávnostne 

odovzdala osvedčenie starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. Správa 

Miestnej volebnej komisie Obce Bátka o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Bátka 

tvorí prílohu tejto zápisnice. Sľub starostu obce tvorí prílohu zápisnice. 

 



 

 

 

K bodu č. 5 – Zloženie sľubu starostu obce 

 

Znovuzvolený starosta Peter Hencz prečítal znenie sľubu starostu obce, po zložení 

zákonom predpísaného sľubu starostu sa podpísal pod text sľubu. 

Poslanci OZ konštatujú, že novozvolený starosta obce pán Peter Hencz zložil zákonom 

predpísaný sľub starostu obce. 

 

 

Bc. Furman Peter, Bódiová Andrea, Tóth Mikuláš, Bene Viktor, Simon Zoltán, Burszky Csaba, 

Mács Zoltán 

 

 

K bodu č. 6 – Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva 

 

Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva obce zložili do rúk novozvoleného 

starostu obce sľub a vlastnoručne podpísali pod text sľubu napísaného na osobitnom liste, pod 

ktorým je uvedený zoznam poslancov obecného zastupiteľstva obce. Sľub poslancov tvorí 

prílohu zápisnice. 

 

Poslanci OZ  konštatujú, že novozvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub 

poslancov obce. 

 

Bc. Furman Peter, Bódiová Andrea, Tóth Mikuláš, Bene Viktor, Simon Zoltán, Burszky Csaba, 

Mács Zoltán 

 

K bodu č. 7 – Vystúpenie starostu obce, program ustanovujúceho zasadnutia 

 

  Starosta obce na úvod svojho vystúpenia gratuloval zvoleným poslancom OZ a zároveň 

sa poďakoval za spoluprácu v predchádzajúcom volebnom období. Verí že spolupráca 

v prospech obce s využitím skúseností a vedomostí znovuzvolených poslancov a 

nadšením nových dvoch mladých poslancov  bude dobrá a prosperujúca. Vo svojom vystúpení 

zhrnul vytýčené ciele na ďalšie volebné obdobie ale poukázal aj na to, že nasledovný rok pre 

financovanie verejnej správy bude náročný. Verí v to, že projekty ktoré sú pre obec odsúhlasené 

a zabehnuté sa v nasledovnom období budú môcť realizovať, boli by prínosom pre všetkých 

občanov obce. 

 

Poslanci OZ berú na vedomie príhovor starostu obce. 

 

Na záver starosta obce konštatoval, že novozvolené zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, 

podal návrh na schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia so zmenou – schválenie 

programu OZ z bodu č.3 presunúť do bodu č. 7 podľa rokovacieho poriadku obce Bátka. 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili program ustanovujúceho zasadnutia so zmenou. 

 

 

Hlasovanie: Za -7 Proti – 0  Zdržal sa – 0   Neprítomní – 0 

 



Bc. Furman Peter 

Bódiová Andrea 

Tóth Mikuláš 

Bene Viktor 

Simon Zoltán 

Burszky Csaba 

Mács Zoltán 

 

K bodu č. 8 – Voľba návrhovej komisie 

 

 Starosta obce navrhol za predsedu návrhovej komisie p. Csaba Burszkyho a za 

členov návrhovej komisie p. Zoltána Mácsa a Zoltána Simona. 

Ďalšie návrhy nezazneli, preto poslanci OZ jednohlasne schválili predsedu a členov návrhovej 

komisie. 

 

Bc. Furman Peter, Bódiová Andrea, Tóth Mikuláš, Bene Viktor, Simon Zoltán, Burszky Csaba, 

Mács Zoltán 

 

Hlasovanie: Za -7 Proti – 0  Zdržal sa – 0   Neprítomní – 0 

 

Bc. Furman Peter 

Bódiová Andrea 

Tóth Mikuláš 

Bene Viktor 

Simon Zoltán 

Burszky Csaba 

Mács Zoltán 

 

 

K bodu č. 9 – Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

 

Starosta obce Peter Hencz, oznámil poslancom OZ, že poverený zastupovaním 

starostu bude pán poslanec Burszky Csaba. 

 

Poslanci OZ berú na vedomie oznámenie starostu obce. 

 

Bc. Furman Peter, Bódiová Andrea, Tóth Mikuláš, Bene Viktor, Simon Zoltán, Burszky Csaba, 

Mács Zoltán 

 

K bodu č. 10 – Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 Pán starosta navrhol za oprávneného zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v prípadoch 

podľa § 12. 2 prvá veta, od. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 

Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poslanca  p. Burszky Csaba.  

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili poslancov oprávnených zvolávaním a vedením zasadnutí 

OZ. 

 



Bc. Furman Peter, Bódiová Andrea, Tóth Mikuláš, Bene Viktor, Simon Zoltán, Burszky Csaba, 

Mács Zoltán 

Hlasovanie: Za -7 Proti – 0  Zdržal sa – 0   Neprítomní – 0 

 

Bc. Furman Peter 

Bódiová Andrea 

Tóth Mikuláš 

Bene Viktor 

Simon Zoltán 

Burszky Csaba 

Mács Zoltán 

 

 

K bodu č. 11 – Určenie sobášiacich 

 

Pán starosta za sobášiacich poslancov určil  

 

p. Andrea Bódiovú a p. Csaba Burszkyho. 
 

Poslanci OZ jednohlasne schválili sobášiacich poslancov. 

Bc. Furman Peter, Bódiová Andrea, Tóth Mikuláš, Bene Viktor, Simon Zoltán, Burszky Csaba, 

Mács Zoltán 

Hlasovanie: Za -7 Proti – 0  Zdržal sa – 0   Neprítomní – 0 

 

Bc. Furman Peter 

Bódiová Andrea 

Tóth Mikuláš 

Bene Viktor 

Simon Zoltán 

Burszky Csaba 

Mács Zoltán 

 

 

K bodu č. 12 – Voľba komisie na ochranu verejného záujmu zákon 357/2004 Zb. 

 

 Starosta obce navrhol zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu, podľa zákona 

357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Za 

predsedu komisie navrhol: p Csaba Burszky, za členov komisie p. Mikuláš Tóth a p. Bc. Peter 

Furman. 

 

 Poslanci OZ jednohlasne schválili predsedu a členov komisie v zložení ako boli 

starostom obce navrhnuté. 

 

Bc. Furman Peter, Bódiová Andrea, Tóth Mikuláš, Bene Viktor, Simon Zoltán, Burszky Csaba, 

Mács Zoltán 

Hlasovanie: Za -7 Proti – 0  Zdržal sa – 0   Neprítomní – 0 

 

Bc. Furman Peter 

Bódiová Andrea 

Tóth Mikuláš 



Bene Viktor 

Simon Zoltán 

Burszky Csaba 

Mács Zoltán 

 

K bodu č. 13 - Zriadenie komisií 
 

 

Pán starosta Peter Hencz navrhol zriadenie pre funkčné obdobie 2022 - 2026 nasledovné 

komisie: Návrhovú komisiu, Komisiu finančnú, Komisiu ochrany verejného poriadku, Komisiu 

pre kultúru, šport, mládeže a školstvo, Inventárnu komisiu, Vyraďovaciu a likvidačnú komisiu, 

Volebnú komisiu, Komisiu na ochranu menšinových práv, Školskú radu.  

Navrhol zvoliť do jednotlivých komisií predsedov a členov komisie nasledovne: 

 

 
1. Návrhová komisia: 

Z v o l í 

 

za predsedu komisie:  

   Burszky Csaba 

  

za členov komisie:         

   Simon Zoltán  Mács Zoltán 

 

Vyzval poslancov OZ o pripomienkovanie. Ďalšie návrhy nezazneli, poslanci OZ 

hlasovali a jednohlasne schválili zriadenie komisií. 

Bc. Furman Peter, Bódiová Andrea, Tóth Mikuláš, Bene Viktor, Simon Zoltán, Burszky Csaba, 

Mács Zoltán 

Hlasovanie: Za -7 Proti – 0  Zdržal sa – 0   Neprítomní – 0 

 

Bc. Furman Peter 

Bódiová Andrea 

Tóth Mikuláš 

Bene Viktor 

Simon Zoltán 

Burszky Csaba 

Mács Zoltán 

 

 
2. Komisia finančná 

Z v o l í 

 

za predsedu komisie: 

    Bódiová Andrea 

 

za členov komisie: 

   Mács Zoltán  Nagyová Jaroslava 

 

 



Vyzval poslancov OZ o pripomienkovanie. Ďalšie návrhy nezazneli, poslanci OZ 

hlasovali a jednohlasne schválili zriadenie komisií. 

Bc. Furman Peter, Bódiová Andrea, Tóth Mikuláš, Bene Viktor, Simon Zoltán, Burszky Csaba, 

Mács Zoltán 

Hlasovanie: Za -7 Proti – 0  Zdržal sa – 0   Neprítomní – 0 

 

Bc. Furman Peter 

Bódiová Andrea 

Tóth Mikuláš 

Bene Viktor 

Simon Zoltán 

Burszky Csaba 

Mács Zoltán 

 

 
3. Komisia ochrany verejného poriadku  

Z v o l í 

 

za predsedu komisie: 
     Burszky Csaba 

 

za členov komisie: 

    Tóth Mikuláš  Bc. Furman Peter 

 

Vyzval poslancov OZ o pripomienkovanie. Ďalšie návrhy nezazneli, poslanci OZ 

hlasovali a jednohlasne schválili zriadenie komisií. 

Bc. Furman Peter, Bódiová Andrea, Tóth Mikuláš, Bene Viktor, Simon Zoltán, Burszky Csaba, 

Mács Zoltán 

Hlasovanie: Za -7 Proti – 0  Zdržal sa – 0   Neprítomní – 0 

 

Bc. Furman Peter 

Bódiová Andrea 

Tóth Mikuláš 

Bene Viktor 

Simon Zoltán 

Burszky Csaba 

Mács Zoltán 

 

 
4. Komisia pre kultúru, šport, mládeže a školstvo 

Z v o l í 

 

za predsedu komisie: 

     Simon Zoltán 

 

za členov komisie: 

    Bene Viktor  Mgr. Kovács Ágnes 

 



Vyzval poslancov OZ o pripomienkovanie. Ďalšie návrhy nezazneli, poslanci OZ 

hlasovali a jednohlasne schválili zriadenie komisií. 

Bc. Furman Peter, Bódiová Andrea, Tóth Mikuláš, Bene Viktor, Simon Zoltán, Burszky Csaba, 

Mács Zoltán 

Hlasovanie: Za -7 Proti – 0  Zdržal sa – 0   Neprítomní – 0 

 

Bc. Furman Peter 

Bódiová Andrea 

Tóth Mikuláš 

Bene Viktor 

Simon Zoltán 

Burszky Csaba 

Mács Zoltán 

 

 
5. Inventárna komisia 

Z v o l í 

 

za predsedu komisie: 

    Bódiová Andrea 

 

za členov komisie: 
   Péntek Ján  Plánka Attila 

 

 

Vyzval poslancov OZ o pripomienkovanie. Ďalšie návrhy nezazneli, poslanci OZ 

hlasovali a jednohlasne schválili zriadenie komisií. 

Bc. Furman Peter, Bódiová Andrea, Tóth Mikuláš, Bene Viktor, Simon Zoltán, Burszky Csaba, 

Mács Zoltán 

Hlasovanie: Za -7 Proti – 0  Zdržal sa – 0   Neprítomní – 0 

 

Bc. Furman Peter 

Bódiová Andrea 

Tóth Mikuláš 

Bene Viktor 

Simon Zoltán 

Burszky Csaba 

Mács Zoltán 

 

 
6. Vyraďovacia a likvidačná komisia 

 
Z v o l í 

 

za predsedu komisie: 

    Simon Zoltán 

 

za člen komisie: 
   Bc. Furman Peter 



 

 

Vyzval poslancov OZ o pripomienkovanie. Ďalšie návrhy nezazneli, poslanci OZ 

hlasovali a jednohlasne schválili zriadenie komisií. 

Bc. Furman Peter, Bódiová Andrea, Tóth Mikuláš, Bene Viktor, Simon Zoltán, Burszky Csaba, 

Mács Zoltán 

Hlasovanie: Za -7 Proti – 0  Zdržal sa – 0   Neprítomní – 0 

 

Bc. Furman Peter 

Bódiová Andrea 

Tóth Mikuláš 

Bene Viktor 

Simon Zoltán 

Burszky Csaba 

Mács Zoltán 

 

 
7. Volebná komisia 

 
Z v o l í 

 

za predsedu komisie:  

Bc. Furman Peter 

     

 

za členov komisie: 

   Bene Viktor   

 

 

 

Vyzval poslancov OZ o pripomienkovanie. Ďalšie návrhy nezazneli, poslanci OZ 

hlasovali a jednohlasne schválili zriadenie komisií. 

Bc. Furman Peter, Bódiová Andrea, Tóth Mikuláš, Bene Viktor, Simon Zoltán, Burszky Csaba, 

Mács Zoltán 

Hlasovanie: Za -7 Proti – 0  Zdržal sa – 0   Neprítomní – 0 

 

Bc. Furman Peter 

Bódiová Andrea 

Tóth Mikuláš 

Bene Viktor 

Simon Zoltán 

Burszky Csaba 

Mács Zoltán 

 
8. Komisia na ochranu menšinových práv 

 
Z v o l í 

 

za predsedu komisie: 



     Bc. Furman Peter 

za členov komisie: 

    Burszky Csaba  Tóth Mikuláš 

 

 

 

 

Vyzval poslancov OZ o pripomienkovanie. Ďalšie návrhy nezazneli, poslanci OZ 

hlasovali a jednohlasne schválili zriadenie komisií. 

Bc. Furman Peter, Bódiová Andrea, Tóth Mikuláš, Bene Viktor, Simon Zoltán, Burszky Csaba, 

Mács Zoltán 

Hlasovanie: Za -7 Proti – 0  Zdržal sa – 0   Neprítomní – 0 

 

Bc. Furman Peter 

Bódiová Andrea 

Tóth Mikuláš 

Bene Viktor 

Simon Zoltán 

Burszky Csaba 

Mács Zoltán 

 

 
9. Školská rada 

 
Z v o l í 

 

Zoltána Mácsa, Mikuláša Tótha, Andreu Bódiovú 

 

Vyzval poslancov OZ o pripomienkovanie. Ďalšie návrhy nezazneli, poslanci OZ 

hlasovali a jednohlasne schválili zriadenie školskej rady. 

Bc. Furman Peter, Bódiová Andrea, Tóth Mikuláš, Bene Viktor, Simon Zoltán, Burszky Csaba, 

Mács Zoltán 

Hlasovanie: Za -7 Proti – 0  Zdržal sa – 0   Neprítomní – 0 

 

Bc. Furman Peter 

Bódiová Andrea 

Tóth Mikuláš 

Bene Viktor 

Simon Zoltán 

Burszky Csaba 

Mács Zoltán 

 

 

K bodu č. 14 – Určenie platu starostu obce 

 

 Návrh na určenie platu starostu obce so splatnosťou od 22.11.2022 vypracovala 

administratívna pracovníčka J. Zsírosová spolu s dôvodovou správou, ktorá tvorí prílohu 

zápisnice. Starosta obce opustil miestnosť a poslankyňa A. Bódiová navrhla percentuálne 

navýšenie platu starostu obce nechať tak ako bolo 30 %. Iné návrhy nezazneli, preto poslanci 

OZ jednohlasne schválili rozhodnutím zvýšiť o 30 % účinnosťou od platnosti nasledovného 



volebného obdobia t. j. s účinnosťou od 22.11.2022. Výška platu starostu obce Bátka od 

22.11.2022 je vo výške 2881,- eur/mes. 

 

Dôvodová správa 

 

Platové podmienky znovuzvoleného starostu od 22.11.2022: 

 

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.  

Plat starostu podľa §3 ods. 1 na rok 2022 rozhodnutím zvýšiť  o 30 % účinnosťou od platnosti 

nasledovného volebného obdobia, tj. 22.11.2022. 

 

 Plat starostu obce na základe uznesenia  bol so  splatnosťou od 22.11.2022 na základe 

prepočtu s koeficientom 1,83 podľa počtu obyvateľov upravený. Plat starostu od 22.11.2022 

predstavuje 2881,- Eur. 
 

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

 

 

Bc. Furman Peter, Bódiová Andrea, Tóth Mikuláš, Bene Viktor, Simon Zoltán, Burszky Csaba, 

Mács Zoltán 

Hlasovanie: Za -7 Proti – 0  Zdržal sa – 0   Neprítomní – 0 

 

Bc. Furman Peter 

Bódiová Andrea 

Tóth Mikuláš 

Bene Viktor 

Simon Zoltán 

Burszky Csaba 

Mács Zoltán 

  

 Predseda návrhovej komisie oznámil starostovi obce výšku platu účinnosťou od 

22.11.2022. 

 

 



K bodu č. 15 – Výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce 

 

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Bátka na obdobie 2023-2029. Obecné 

zastupiteľstvo obce Bátka vyhlasuje v zmysle § 18 a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Bátka na 19. 1. 2023.  

 

a/ určuje deň volieb hlavného kontrolóra obce na 19.1.2023 v súlade s § 18a ods.4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  

b/ vyhlasuje od 23.11.2022 do 30.12.2022 výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného 

kontrolóra.  

Prihlášky na výberové konanie doručiť najneskôr do 12,00 hod. dňa 30.12.2022. Obálku 

označiť „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ 

c/ volebná komisia preskúma odbornosť vhodných kandidátov v zložení podľa uznesenia č. 

42/2022 zo dňa 22.11.2022 

d/ schvaľuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra 0,2 t. j. 7,5 hod.  

týždenne a plat vo výške 1,54 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve za 

predchádzajúci kalendárny rok, čo predstavuje výšku určenú zákonom.  

Začiatok funkčného obdobia od 01.02.2022. 

Požiadavky, všeobecné podmienky a ďalšie náležitosti výberového konania sa nachádzajú 

v dodatku, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia „Vyhlásenie výberového konania na 

obsadenie funkcie „Hlavný kontrolór obce“ . Vyhlásenie výberového konania je zverejnené na 

webovom sídle obce Bátka www.obecbatka.sk a na verejnej tabuli obce. 

e/ určuje komisiu na preskúmanie odbornosti vhodných kandidátov v zložení: 

Bódiová Andrea, Burszky Csaba. 

 

 

Bc. Furman Peter, Bódiová Andrea, Tóth Mikuláš, Bene Viktor, Simon Zoltán, Burszky Csaba, 

Mács Zoltán 

Hlasovanie: Za -7 Proti – 0  Zdržal sa – 0   Neprítomní – 0 

 

Bc. Furman Peter 

Bódiová Andrea 

Tóth Mikuláš 

Bene Viktor 

Simon Zoltán 

Burszky Csaba 

Mács Zoltán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obecbatka.sk/


Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie „Hlavný kontrolór obce“ 

 

Obec Bátka v súlade s § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v zmysle prijatého uznesenie č. 44/2022 Obecného zastupiteľstva v Bátke zo dňa 

22.11.2022 

 

 

VYHLASUJE 

výberové konanie na obsadenie funkcie: 

„Hlavný kontrolór obce“ na obdobie 2023-2029 

 

 

Požiadavky: 

 

 Kvalifikačné predpoklady – ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

 Náležitosti prihlášky: Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, 

kontaktný údaj (č. mobil. tel., email) 

 Písomný súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov na účel vykonania voľby 

hlavného kontrolóra v obecnom zastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 Z. z. 

 Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

 Profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície 

 Znalosť noriem samosprávy 

 Minimálne 3 ročná prax vo verejnej správe 

 

Všeobecné podmienky: 

 

 Hlavný kontrolór obce je volený obecným zastupiteľstvom na obdobie 6 rokov. Je 

zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu 

 Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie obecného 

zastupiteľstva, starostu obce, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom 

alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce, podľa osobitného predpisu, 

prípadne v inom kontrolnom orgáne obce 

 Vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencii obce 

 Úväzok hlavného kontrolóra je 0,2 t. j. 7,5 hodín týždenne. 

 Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce Bátka určuje na deň 

01.02.2023. 

 

Vykonáva kontrolu: 

 

 Nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo 

vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený 

 Príjmov, výdavkov a finančných operácií obce 

 Vybavovanie petícií a sťažností 

 Dodržanie všeobecne záväzných predpisov vrátane nariadení obce, plnenia uznesení 

obecného zastupiteľstva a ostatných vnútorných predpisov obce 

 Dodržiavanie interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených 

osobitnými predpismi 

 

 



Vypracováva odborné stanoviská k: 

 

 Návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným 

zastupiteľstvom 

 Možnosti poskytovania úveru, pôžičiek a dotácií 

 Výsledkom kontroly a spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov ich 

predkladá obecnému zastupiteľstvu 

 Zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom 

 Vykonáva tiež iné činnosti podľa zákona o obecnom zriadení. 

 

Termín a spôsob odovzdania prihlášky: 

 

 Písomnú prihlášku do výberového konania je potrebné doručiť osobne alebo doručiť 

poštou s požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 30.12.2022 do 12,00 

hodiny na adresu: 

Obec Bátka, 

č. 161 

98021 Bátka, 

 S označením: 

    „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“ 

 

 Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované! 

 

 Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční dňa. 19.1.2023 (vo štvrtok)  o 16,30 hodine 

v zasadačke obecného úradu. 

 

O výsledku výberového konania budú uchádzači oboznámení písomne do 5 pracovných dní 

od vykonania výberového konania. 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania 

uchádzačov, ktorí nesplnia požadované podmienky. 

 

Proces voľby hlavného kontrolóra: 

Procesu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov. 

Kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky na obecný úrad, 

pričom každý kandidát má právo na vystúpenie pred obecným zastupiteľstvom v deň konania 

voľby v časovom rozsahu max. 5 min. 

Volebná komisia preskúma odbornosť vhodných kandidátov. 

Voľba hlavného kontrolóra prebehne tajným hlasovaním v zmysle § 18 a, odst. 3 zák. č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

Zverejnené na: 

www.obecbatka.sk  

 

Verejnej tabuli obce Bátka 

 

Zverejnené dňa 23.11.2022 

 

 

 

 

http://www.obecbatka.sk/


K bodu č. 16 – Rôzne 

 

 Starosta obce oznámil poslancom OZ, že v najbližších dňoch sa uskutočnia nasledovné 

podujatia: 

  

Dňa 25. 11. 2022 v piatok od 14,00 hodine sa uskutoční v telocvični Základnej školy 

s materskou školou – Alapiskola és Óvoda Bátka „Deň úcty k starším“. 

 

Dňa 5. 12. 2022 sa uskutoční Mikuláš pre deti do veku 12 rokov, obec Bátka zabezpečí balíčky 

v hodnote 3,- eur. 

 

Dňa 10. 12. 2022 sa uskutoční súťaž vo varení kapustnice. 

 

Starosta obce všetkých prítomných srdečne pozval na vyššie uvedené podujatia. 

 

 

K bodu č. 17 – Záver 

 

 Nakoľko program piateho zasadnutia OZ bol vyčerpaný, p. Peter Hencz, starosta 

poďakoval poslancom  a ostatným prítomným  za účasť a zasadnutie ukončil. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19,00 hodine. 

 

Zapísala: Jolana Zsírosová 

                       

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

                                                               Peter    H e n c z           

                   starosta obce Bátka 

 

 

 

 

 

Overovatelia: Bódiová Andrea   ............................... 

 

            Mács Zoltán    ............................... 


