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                                 OBEC B Á T K A 
 
 
Číslo 07/OZ/2022 
 

Zápisnica 
 

napísaná v priebehu siedmeho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa  15. decembra 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: 
    PaedDr. Sebőková Csilla 
    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. Rozpočtové opatrenie č. 4 
5. VZN č. 1/2022 o miestnych daniach obce Bátka 
6. VZN č. 2/2022 o miestny poplatok za kom. odpady a drobné stavebné odpady 
7. VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za kanalizáciu, zber, vývoz a zneškodňovanie 

kalov zo septikov v obci Bátka 
8. VZN č.  4/2022 o financovaní škôl a školských zariadení zriadenou obce Bátka 

dodatok č. 1 k VZN č. 9/2021 
9. VZN 5/2022 o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach 

zriadenou obce Bátka, Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2021 
10. VZN č.  6/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 9/2020 o úhradách za sociálne 

služby poskytované obcou. 
11. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2023 a k viacročnému 

rozpočtu 



12. Rozpočet na rok 2023, návrh viacročného rozpočtu 2024, 2025 
13. Ostatné 
14. Záver 

 
 
 
K bodu č.1 - Otvorenie zasadnutia 

 
V roku 2022 siedme 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, p. Tóth Mikuláš sa nezúčastnil zasadnutia. 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         
 

Starosta obce navrhol program siedmeho zasadnutia OZ schváliť, nakoľko nezazneli 
návrhy na doplnenie programových bodov. Poslanci jednohlasne schválili program siedmeho 
zasadnutia OZ. 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomná-1 
Bene Viktor        Tóth Mikuláš 
Bódiová Andrea        
Burszky Csaba 
Bc. Furman Peter 
Simon Zoltán         
Mács Zoltán 
      



 
 
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 – Rozpočtové opatrenie č. 4 

 
Starosta obce predložil návrh na rozpočtové opatrenie č. 4 podľa návrhu na zmenu 

rozpočtu zo dňa 15.12.2022 . 
Poslanci OZ schválili rozpočtové opatrenie č. 4, 1- poslanec sa zdržal hlasovania, 5 

poslanci hlasovali za rozpočtové opatrenie č. 4. 
 
Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0  Zdržalo sa – 1  Neprítomná-1 
Bene Viktor     Mács Zoltán  Tóth Mikuláš 
Bódiová Andrea        
Burszky Csaba 
Bc. Furman Peter 
Simon Zoltán             
 
 
K bodu č. 5 – VZN č. 1/2022 o miestnych daniach obce Bátka 

 
 K návrhu VZN počas pripomienkového konania neboli podané žiadne pripomienky.  
 
 Návrh VZN - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:   29.11.2022 
         - zverejnený na internetovej adrese obce dňa:  29.11.2022 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :    13.12.2022  
Doručené pripomienky /počet/:               0 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   15.12.2022 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:         0 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 15.12.2022 uznesením č. 63/2022 
 
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Bátka a zverejnené na webovom sídle obce dňa: 16.12.2022 
   
 

VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomná-1 
Bene Viktor        Tóth Mikuláš 
Bódiová Andrea        
Burszky Csaba 
Bc. Furman Peter 
Mács Zoltán 



Simon Zoltán   
 
 
 
 

K bodu č. 6 – VZN č. 2/2022 o miestny poplatok za kom. odpady a drobné stavebné odpady 

 
 K návrhu VZN okrem pripomienky starostu obce na šiestom zasadnutí OZ neboli 
podané žiadne pripomienky. Starosta obce na 6. zasadnutí navrhol poplatok za KO nemeniť, 
čiže poplatok za komunálny odpad v roku 2023 ostáva 19,- eur na osobu a rok, sadzba pre 
podnikateľov a PO ostáva nezmenená. 
 
K návrhu VZN počas pripomienkového konania neboli podané žiadne pripomienky.  
 
 Návrh VZN - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:   29.11.2022 
         - zverejnený na internetovej adrese obce dňa:  29.11.2022 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :    13.12.2022  
Doručené pripomienky /počet/:               0 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   15.12.2022 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:         0 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 15.12.2022 uznesením č. 64 /2022 
 
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Bátka a zverejnené na webovom sídle obce dňa: 16.12.2022 
  
 

VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomná-1 
Bene Viktor        Tóth Mikuláš 
Bódiová Andrea        
Burszky Csaba 
Bc. Furman Peter 
Mács Zoltán 
Simon Zoltán 
 

 

K bodu č. 7 – VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za kanalizáciu, zber, vývoz 

a zneškodňovanie kalov zo septikov v obci Bátka 

 
 Starosta obce oznámil poslancom OZ, že k VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za 
kanalizáciu, zber, vývoz a zneškodňovanie kalov zo septikov v obci Bátka neboli doručené 
ďalšie pripomienky. Preto navrhol hlasovať o VZN č. 3/2022 so zmenami poplatku za osobu 
a m3 na 0,5294 eur, tj. 18 eur/ osoba/ rok. Pre zmluvné partneri 3,20 eur/m3. 
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili VZN č. 3/2022. 
 
K návrhu VZN počas pripomienkového konania neboli podané žiadne pripomienky.  
 
 Návrh VZN - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:   29.11.2022 
         - zverejnený na internetovej adrese obce dňa:  29.11.2022 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :    13.12.2022  
Doručené pripomienky /počet/:               0 



Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   15.12.2022 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:         0 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 15.12.2022 uznesením č. 65 /2022 
 
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Bátka a zverejnené na webovom sídle obce dňa: 16.12.2022 
   
 

VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomná-1 
Bene Viktor        Tóth Mikuláš 
Bódiová Andrea        
Burszky Csaba 
Bc. Furman Peter 
Mács Zoltán 
Simon Zoltán 
 
K bodu č. 8 – VZN č. 4/2022 o financovaní škôl a školských zariadení zriadenou obce Bátka 

dodatok č. 1 k VZN č. 9/2021 

 
K návrhu VZN počas pripomienkového konania neboli podané žiadne pripomienky.  
 
 Návrh VZN - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:   29.11.2022 
         - zverejnený na internetovej adrese obce dňa:  29.11.2022 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :    13.12.2022  
Doručené pripomienky /počet/:               0 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   15.12.2022 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:         0 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 15.12.2022 uznesením č. 66 /2022 
 
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Bátka a zverejnené na webovom sídle obce dňa: 16.12.2022 
   
 

VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023 
 
Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0  Zdržalo sa – 1  Neprítomná-1 
Bene Viktor     Mács Zoltán  Tóth Mikuláš 
Bódiová Andrea        
Burszky Csaba 
Bc. Furman Peter 
Simon Zoltán 
 
 
K bodu č. 9 – 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 

 
 Do VZN č. 5/2022 bola zapracovaná výška denného príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov a na režijné náklady v školskej jedálni a v jedálni materskej školy (ďalej len školská 
jedáleň) bez zohľadnenia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na 
základe návrhu ZŠ s MŠ – Alapiskola és Óvoda, Bátka. 



 
 
K návrhu VZN počas pripomienkového konania neboli podané žiadne pripomienky.  
 
 Návrh VZN - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:   29.11.2022 
         - zverejnený na internetovej adrese obce dňa:  29.11.2022 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :    13.12.2022  
Doručené pripomienky /počet/:               0 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   15.12.2022 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:         0 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 15.12.2022 uznesením č. 67 /2022 
 
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Bátka a zverejnené na webovom sídle obce dňa: 16.12.2022 
   
 

VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomná-1 
Bene Viktor        Tóth Mikuláš 
Bódiová Andrea        
Burszky Csaba 
Bc. Furman Peter 
Mács Zoltán 
Simon Zoltán 
 
 
K bodu č. 10 – VZN č. 6/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 9/2020 o úhradách za 

sociálne služby poskytované obcou 

 
 Do VZN č. 6/2022 bola zapracovaná výška úhrady za poskytovanie domácej 
opatrovateľskej služby za hodinu poskytovania: 0,80 eur/ hodina. 
Ďalšie návrhy nezazneli a neboli doručené, preto poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali 
o VZN č. 6/2022, ktorú jednohlasne schválili. 
 
K návrhu VZN počas pripomienkového konania neboli podané žiadne pripomienky.  
 
 Návrh VZN - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:   29.11.2022 
         - zverejnený na internetovej adrese obce dňa:  29.11.2022 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :    13.12.2022  
Doručené pripomienky /počet/:               0 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   15.12.2022 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:         0 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 15.12.2022 uznesením č. 68 /2022 
 
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Bátka a zverejnené na webovom sídle obce dňa: 16.12.2022 
   
 

VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomná-1 
Bene Viktor        Tóth Mikuláš 



Bódiová Andrea        
Burszky Csaba 
Bc. Furman Peter 
Mács Zoltán 
Simon Zoltán 
 
K bodu č. 11 – Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2023 a k viacročnému 

rozpočtu 

 
 Stanovisko k rozpočtu obce na rok 2023 a k viacročnému rozpočtu predkladala hlavná 
kontrolórka obce pani I. Furmanová. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného 
rozpočtu obce na roky 2023-2025 a návrhu rozpočtu obce na rok 2023 poslala elektronicky pre 
poslancov OZ, po prezentácii stanoviska na záver odporúčala predložený návrh rozpočtu na  
rok 2023 schváliť bez programovej štruktúry a na roky  2024 a 2025 zobrať na vedomie. 
 
 Poslanci OZ brali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Bátka. 
 
 
K bodu č. 12 - Rozpočet na rok 2023, návrh viacročného rozpočtu 2024, 2025 

 
K návrhu rozpočtu počas pripomienkového konania neboli podané žiadne pripomienky.  
 
 Návrh rozpočtu - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:  29.11.2022 
         - zverejnený na internetovej adrese obce dňa:  29.11.2022 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu rozpočtu do :  13.12.2022  
Doručené pripomienky /počet/:               0 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu uskutočnené dňa:  15.12.2022 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu doručené poslancom dňa:        0 
Rozpočet na rok 2023 schválený Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 15.12.2022 uznesením č. 70 
/2022 
 
Rozpočet vyvesený na úradnej tabuli obce Bátka a zverejnený na webovom sídle obce dňa: 16.12.2022
    
A: Poslanci OZ schválili Rozpočet obce podľa prílohy, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť zápisnice 
nasledovne: 

 
Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0  Zdržalo sa – 1  Neprítomná-1 
Bene Viktor     Mács Zoltán  Tóth Mikuláš 
Bódiová Andrea        
Burszky Csaba 
Bc. Furman Peter 
Simon Zoltán 
 
B: Poslanci OZ berú na vedomie Návrh rozpočtu obce Bátka na roky 2024-2025. 
 
C: Poslanci OZ v zmysle § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n . p. zostavenie 
a predkladanie rozpočtu obce na roky 2023,2024,2025 bez programovej štruktúry. 
 
Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0  Zdržalo sa – 1  Neprítomná-1 
Bene Viktor     Mács Zoltán  Tóth Mikuláš 



Bódiová Andrea        
Burszky Csaba 
Bc. Furman Peter 
Simon Zoltán 
K bodu č. 13 – Ostatné 

 
 Hlavná kontrolórka obce Bátka p. I. Furmanová predkladala poslancom OZ Správu 
o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bátka za rok 2022, ktorá správa tvorí prílohu 
tejto zápisnice. Navrhla, aby nedoplatky sociálnej výpomoci a nedoplatky na daniach 
a poplatkoch boli vymáhané v súlade s právnymi predpismi. Dane a poplatky boli vyrubené 
v čas, výzvy na nedoplatky daní a poplatkov boli doručené dlžníkom, po právoplatnosti 
rozhodnutí obec má povinnosť podľa zákona a právnych predpisov od obyvateľov nedoplatky 
vymáhať. Ďalej žiadala poslancov OZ aby konali ďalej vo veci nedoplatku na nájomnom u p. 
Pásztora.  
 Diskutovalo sa o vymáhaní nedoplatkov na daní a poplatkov, kde sa konštatovalo, že na 
výzvach, ktoré boli doručené dlžníkom je jednoznačne uvedené, že obec na 
základe právoplatných rozhodnutí nedoplatky od dlžníkov bude vymáhať. 
 
Poslanci OZ brali na vedomie správu o kontrolnej činnosti. 
 
 
K bodu č. 14 – Záver 

 
 Nakoľko program siedmeho zasadnutia OZ bol vyčerpaný, p. Peter Hencz, starosta 
poďakoval poslancom  a ostatným prítomným  za účasť a zasadnutie ukončil. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19,09 hodine. 

Zapísala: Jolana Zsírosová                

 

 

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

                                                               Peter    H e n c z           
                  starosta obce Bátka 

 
 
Overovatelia:  
 
Bc. Furman Peter     ............................... 
             
Mács Zoltán      ............................... 
 


