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                                 OBEC B Á T K A 
 
 
Číslo 06/OZ/2022 
 

Zápisnica 
 

napísaná v priebehu šiesteho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa  29. novembra 2022 

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 
    Zsírosová Jolana, pracovníčka OÚ 
 

P r o g r a m : 

1. Otvorenie 
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa, schválenie programu 
3. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 
4. Rozpočet obce – Rozsah právomoci starostu pri čerpaní rozpočtu v období 2022-2026 
5. Návrh VZN 5/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy a školských zariadení na rok 2022 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce 
Bátka a Návrh VZN č.  4/2022 o financovaní škôl a školských zariadení zriadenou obce 
Bátka dodatok č. 1 k VZN č. 9/2021  

6. Návrh  VZN č.  2/2022 o miestny poplatok  za kom. odpady a drobné stavebné odpady  
7. Návrh VZN č.  3/2022 o miestnom poplatku za kanalizáciu, zber, vývoz 

a zneškodňovanie kalov zo septikov v obci Bátka 
8. Návrh VZN č. 1/2022 o miestnych daniach obce Bátka 
9. Návrh VZN č.  6/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 9/2020 o úhradách za 

sociálne služby poskytované obcou. 
10. Pravidlá pre postup obce pri vybavovaní sťažností adresovaných obci Bátka 

a orgánom obce Bátka 



11. Inventarizácia k 31.12.2021 
12. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 
13. Návrh rozpočtu na rok 2023, návrh viacročného rozpočtu 2024, 2025 
14. Žiadosť o dotáciu OZ Nádej klub starších – podmienky žiadosti VZN č. 11/2021 
15. Ostatné 
16. Záver 

K bodu č.1 - Otvorenie zasadnutia 
 

V roku 2022 šieste 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 Určenie  overovateľov zápisnice a zapisovateľa, schválenie programu 
 
Návrhová komisia: Úlohou návrhovej komisie je spracovávať a predkladať obecnému 
zastupiteľstvu návrhy uznesení OZ. Návrhová komisia bola zvolená uznesením č. 42/2022 na 
volebné obdobie 2022-2026  
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 – 7   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomná-0 
Bene Viktor 
Bódiová Andrea        
Burszky Csaba 
Bc. Furman Peter 
Simon Zoltán         
Mács Zoltán         
Tóth Mikuláš 
 

Starosta obce navrhol program šiesteho zasadnutia OZ doplniť nasledovne: 
Názov programového bodu č. 5 opraviť na Rozpočet obce – Rozsah právomoci starostu pri 
čerpaní rozpočtu v období 2022-2026, doplniť o programové body Návrh VZN miestne dane, 
Návrh dodatku VZN o financovanie ZŠ a MŠ – AI és Óvoda, Bátka, a Návrh VZN č. 6/2022 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2020 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou, 
ktorý poslanci jednohlasne schválili. 
  
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomná-0 
Bene Viktor 
Bódiová Andrea        
Burszky Csaba 



Bc. Furman Peter 
Simon Zoltán         
Mács Zoltán         
Tóth Mikuláš 
 
 
K bodu č. 3 - 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. 4 – Rozpočet obce – Rozsah právomoci starostu pri čerpaní rozpočtu v období 2022-
2026 
 
 Starosta obce Peter Hencz navrhol prehodnotiť rozsah právomoci starostu pri čerpaní 
rozpočtu v novom volebnom období, nasledovne: 
 

Starosta obce je oprávnený schváliť rozpočtové opatrenie – rozpočtový presun príjmov 
a výdavkov v rámci schváleného rozpočtu obce nasledovne: 
 
Rozpočtové príjmy:   120 – 2 000,-€ 
    130 -  2 000,-€ 
    210 – 2 000,-€ 
Rozpočtové výdavky:  610 – 2 000,-€ 
    620 – 2 000,-€ 
    630 – 2 000,-€ 
    650 – 2 000,-€ 
 
Návrh rozsahu právomoci starostu schvaľovať rozpočtové opatrenie na základe vyššieho,  
poslanci OZ jednohlasne schválili. 
  
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomná-0 
Bene Viktor 
Bódiová Andrea        
Burszky Csaba 
Bc. Furman Peter 
Simon Zoltán         
Mács Zoltán         
Tóth Mikuláš 
 
 
K bodu č. 5 – Návrh VZN č.  5/2022 o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských 
zariadeniach zriadenou obce Bátka dodatok č. 1 k VZN č. 3/2021  
a Návrh VZN č.  4/2022 o financovaní škôl a školských zariadení zriadenou obce Bátka 
dodatok č. 1 k VZN č. 9/2021 



 
 
Návrh VZN č.  5/2022 o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach 
zriadenou obce Bátka dodatok č. 1 k VZN č. 3/2021 a Návrh VZN č.  4/2022 o financovaní 
škôl a školských zariadení zriadenou obce Bátka dodatok č. 1 k VZN č. 9/2021 sú zverejnené 
na verejnej tabuli a webovom sídle obce Bátka od 29. 11. 2022.  

Pripomienky je možné doručiť do 13.12.2022 
 
Poslanci OZ berú na vedomie správu o zverejnení návrhov VZN. 
 
Bene Viktor, Bódiová Andrea, Burszky Csaba, Bc. Furman Peter, Simon Zoltán, Mács Zoltán,  
Tóth Mikuláš 
 
 
 
K bodu č. 6 – Návrh VZN č.  2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Bátka 
 

Starosta obce navrhol výšku poplatkov, ktoré boli schválené na rok 2021, t. j. na FO na 
rok 19,- eur – 0,0521 eur na FO/deň a za PO 0,0091 eur za liter nenavýšiť. Na základe 
predbežných nákladov na rok 2021 náklady na KO 23,70 eur/ osoba/ deň. Iné návrhy nezazneli. 
Návrh VZN č.  2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
na území obce Bátka je zverejnený na verejnej tabuli a webovom sídle obce od 29. 11. 2022. 

Pripomienky je možné doručiť do 13.12.2022 
 
Poslanci OZ berú na vedomie správu o zverejnení návrhu VZN. 
 
Bene Viktor, Bódiová Andrea, Burszky Csaba, Bc. Furman Peter, Simon Zoltán, Mács Zoltán,  
Tóth Mikuláš 
 
 
K bodu č. 7 – Návrh VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za kanalizáciu, zber, vývoz 
a zneškodňovanie kalov zo septikov v obci Bátka    
 
 Starosta obce navrhol výšku poplatku za kanalizáciu, zber, vývoz a zneškodňovanie 
kalov zo septikov v obci Bátka navýšiť z dôvodu navýšenia nákladov na základe predbežných 
výdavkov. Navrhol navýšiť na 18,- eur, čo predstavuje na FO a deň výšku poplatku 0,5294 
eur/m3, a pre vypustenie a čistenie kalov od zmluvných partnerov na 3,20 eur. V roku 2021 
výška poplatku predstavovala 16,- eur za osobu/ rok. 
Predbežné náklady na rok 2021 predstavujú 27,60 eur/ osoba / rok. 
Iné návrhy nezazneli. 

Návrh VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za kanalizáciu, zber, vývoz 
a zneškodňovanie kalov zo septikov v obci Bátka je zverejnený na verejnej tabuli a webovom 
sídle obce od 29. 11. 2022. 

Pripomienky je možné doručiť do 13.12.2022 
 
Poslanci OZ berú na vedomie správu o zverejnení návrhu VZN. 
 
Bene Viktor, Bódiová Andrea, Burszky Csaba, Bc. Furman Peter, Simon Zoltán, Mács Zoltán,  
Tóth Mikuláš 



 
 
 
 
 
 
K bodu č. 8 – Návrh VZN č. 1/2022 o miestnych daniach obce Bátka 
 
  Starosta obce predložil Návrh VZN o miestnych daniach obce Bátka pred poslancov 
OZ, ktorú aktualizovala pani JUDr. M. Jurčová. Sadzby daní boli zmenené v minulom roku. 
V tomto roku neplánujeme zmeniť DZN. Ďalšie návrhy nezazneli. 
 Návrh VZN č. 1/2022 o miestnych daniach obce Bátka je zverejnený na verejnej tabuli 
a webovom sídle obce Bátka 29.11.2022.  
 
Poslanci OZ berú na vedomie správu o zverejnení návrhu VZN. 
 

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

Pán poslanec Zoltán Mács navrhol, aby obec Verejné vyhlášky, týkajúce sa katastra 
obce Bátka oznámila obyvateľom aj v miestnom rozhlase, a aby boli poslané správy občanom 
aj elektronicky. Tieto informácie sú dôležité a stáva sa, že tieto informácie sa k dotknutým 
osobám nedostanú. 

 
 
 

K bodu č. 9 - Návrh VZN č.  6/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 9/2020 o úhradách 
za sociálne služby poskytované obcou. 
 
 Starosta obce predložil na zváženie zvýšenia poplatku – úhrady za poskytovanie 
domácej opatrovateľskej služby, ktorá bola schválená VZN č. 9/2020 a predstavovala 0,50 
eur/ hodina.  
 

Návrh VZN č. 6/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2020 o úhradách za sociálne 
služby poskytované obcou, návrh je zverejnený na verejnej tabuli a webovom sídle obce od 29. 
11. 2022. 

Pripomienky je možné doručiť do 13.12.2022 
 
Poslanci OZ berú na vedomie správu o zverejnení návrhu VZN. 
 
Bene Viktor, Bódiová Andrea, Burszky Csaba, Bc. Furman Peter, Simon Zoltán, Mács Zoltán,  
Tóth Mikuláš 
 

 
 
K bodu č. 10 – Pravidlá pre postup obce pri vybavovaní sťažností adresovaných obci Bátka 
a orgánom obce Bátka 
 



 Starosta obce predložil na schválenie „Pravidlá pre postup obce pri vybavovaní 
sťažností adresovaných obci Bátka a orgánom obce Bátka. Pravidlá boli zverejnené na verejnej 
tabuli a webovom sídle obce Bátka. 
 

Poslanci OZ jednohlasne schválili p. JUDr. M. Jurčovou vypracované „Pravidlá pre 
postup obce pri vybavovaní sťažností adresovaných obci Bátka“. 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomná-0 
Bene Viktor 
Bódiová Andrea        
Burszky Csaba 
Bc. Furman Peter 
Simon Zoltán         
Mács Zoltán         
Tóth Mikuláš 
 
 
 
K bodu č. 11 – Inventarizácia k 31.12.2022 
 
 

Starosta obce na základe §29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov vydáva príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov obce Bátka a Základnej škole s materskou školou – Alapiskola 
és Óvoda Bátka k 31.12.2022. 

 
Poslanci OZ berú na vedomie príkaz starostu obce na vykonanie riadnej inventarizácie. 
 

Bene Viktor, Bódiová Andrea, Burszky Csaba, Bc. Furman Peter, Simon Zoltán, Mács 
Zoltán, Tóth Mikuláš 
 
 
 
K bodu č. 12 – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 
 
 
 Starosta obce dal slovo hlavnej kontrolórke obce p. I. Furmanovej, ktorá oboznámila 
poslancov OZ o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok. 
 
 Poslanci OZ berú na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce. 
 

Bene Viktor, Bódiová Andrea, Burszky Csaba, Bc. Furman Peter, Simon Zoltán, Mács 
Zoltán, Tóth Mikuláš 
 
 
 
K bodu č. 13 - Návrh rozpočtu na rok 2023, návrh viacročného rozpočtu 2024, 2025 
  
 Návrh rozpočtu na rok 2023, návrh viacročného rozpočtu 2024, 2025 predložil starosta 
obce. Dodal, že nakoľko nie je známa výška podielových daní na rok 2023 navrhol, aby 



finančná komisia zasadala, keď budú k dispozícií konkrétne údaje. Termín zasadnutia 
finančnej komisie starosta oznámi vopred. 
 

Poslanci OZ berú na vedomie návrh rozpočtu na rok 2023, návrh viacročného rozpočtu 
2024, 2025. 
 

Bene Viktor, Bódiová Andrea, Burszky Csaba, Bc. Furman Peter, Simon Zoltán, Mács 
Zoltán, Tóth Mikuláš 
 
K bodu č. 14 – Žiadosť o dotáciu OZ –Nádej klub starších  
 

Oznámil poslancom OZ, že na obec bola doručená žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce. 
Žiadosť podalo OZ Nádej klub starších – Remény idősebbek klubja, ktorí požiadali o dotáciu 
vo výške 700,- eur. 

Návrh rozpočtu je zverejnený na verejnej tabuli a webovom sídle obce od 29. 11. 2022. 
Pripomienky je možné doručiť do 13.12.2022 

 
Poslanci OZ berú na vedomie správu o zverejnení návrhu rozpočtu a viacročného rozpočtu. 
 
Bene Viktor, Bódiová Andrea, Burszky Csaba, Bc. Furman Peter, Simon Zoltán, Mács Zoltán,  
Tóth Mikuláš 
 
 
K bodu č. 15 -  Ostatné 
 
 Na zasadnutí OZ sa zúčastnil pán L. Pásztor, realizátor projektu výstavby chodníkov. 
Oboznámil prítomných, že dľžka pozemných komunikácií podľa projektu bola ukončená. 
Navrhol aby poslanci OZ rozhodli o tom, či nakúpený  prebytočný materiál  vrátiť, alebo 
pokračovať vo výstavbe. Ďalšie materiálové náklady pre obec by nevznikli. Podľa predbežných 
výpočtov by z materiálov vyšlo cca 100 m chodníka. Prácu navyše by znášal realizátor, tým, že 
náklady na prenájom dopravného značenia znášala obec, náklady sú podľa predbežných 
výpočtov cca 2 500,- eur  -  3 000,- eur.  
 

Starosta obce navrhol, aby poslanci OZ hlasovali o tom, či vo výstavbe pozemných 
komunikácií pokračovať za vyššie uvedených podmienok. Šiesti poslanci hlasovali za 
pokračovanie výstavby, jeden poslanec sa zdržal hlasovania. 

 
 

Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 1  Neprítomná-0 
Bene Viktor     Mács Zoltán 
Bódiová Andrea        
Burszky Csaba 
Bc. Furman Peter 
Simon Zoltán         
Tóth Mikuláš 
 
 Starosta obce navrhol, aby poslanci OZ rozhodli o preplatení nákladov na prenájom 
dopravného značenia podľa vyššie uvedeného. Šiesti poslanci hlasovali za preplatenie 
nákladov, jeden poslanec sa zdržal hlasovania. 
 



Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 1  Neprítomná-0 
Bene Viktor     Mács Zoltán 
Bódiová Andrea        
Burszky Csaba 
Bc. Furman Peter 
Simon Zoltán         
Tóth Mikuláš 
 
 Starosta obce oznámil prítomným, že Mikuláš sa uskutoční dňa 5.12.2022 o 16,00 
hodine na obecnom úrade v Bátke. Balíky budú v hodnote 3,- eurá/ jedno dieťa do 12-tého roka 
veku, pre tých, ktorí sa zúčastnia Mikulášskej akcie. Balíky zabezpečia potraviny  Stop. 
Starosta obce srdečne pozval všetkých poslancov OZ na Mikulášsku akciu. 
Ďalej oznámil, že 10.12.2022 v sobotu od 12,00 hodine sa uskutoční v areáli obecného úradu 
varenie kapustnice a predvianočné aktivity s deťmi.  Akciu organizuje ZO CSEMADOKU 
Bátka v spolupráci s obcou Bátka. 
 
 
K bodu č. 16 – Záver 
 
 Nakoľko program šiesteho zasadnutia OZ bol vyčerpaný, p. Peter Hencz, starosta 
poďakoval poslancom  a ostatným prítomným  za účasť a zasadnutie ukončil. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19,57 hodine. 

Zapísala: Jolana Zsírosová                

 

 

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

                                                               Peter    H e n c z           
                  starosta obce Bátka 

 
 
Overovatelia: Burszky Csaba    ............................... 
             
Simon Zoltán      ............................... 


