
 
 

 
 
 

OBEC    B Á T K A 
 
 

Číslo:  02/OZ/2015 
 
 
 
 
 
 

Z á p i s n i c a 
 

napísaná v priebehu druhého  zasadnutia  
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 27.januára 2015 

o 17,00 hod. na Obecnom úrade v Bátke. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBEC    B Á T K A 
 
 
 

Číslo:  02/OZ/2015 
 
 
 
 

Z á p i s n i c a 
napísaná v priebehu druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného 

dňa 27.januára 2015 o 17,00 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     
 Nagy Gabriel     
 Simon Zoltán     
 Tóth Tomáš 
 Vas Róbert     

 
 
Ďalší prítomní a pozvaní hostia: 
 
  Bódi Fejesová Monika – predseda Miestnej volebnej komisie 
  Furmanová Ildikó – hlavná kontrolórka  
  PaedDr.Sebőková Csilla – riaditeľka ZŠ Bátka 
  Nagy Pálová Magdaléna – pracovníčka OcÚ 
 
Verejnosť:      obyvatelia obce Bátka podľa prezenčnej listiny v počte 5 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
    



P r o g r a m : 

1. Otvorenie 
2. Voľba  návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
3.   Kontrola plnenia prijatých uznesení z predošlého zasadnutia – 2.1.2015 
4.   Voľba členov do komisií OZ 
5.   Rokovací poriadok Komisie pre ochranu verejného záujmu Obecného zast. v Bátke 
6.   Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 
7.   Návrh na zriadenie obecnej rady, voľba členov obecnej rady 

      8.   Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia  
 OZ v prípadoch   podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom     
 zriadení v znení neskorších  predpisov  

9.   Schválenie VZN č.3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
      školskej dochádzky v ZŠ ktorej zriaďovateľom je obec 
10. Schválenie VZN č.6/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov   

v školách a školských zariadeniach v obci Bátka 
11. Schválenie VZN č.5/2015 o čistote a poriadku, tvorbe a údržbe a ochrane zelene 
      na území obce Bátka 
12.  Zámer predaja obecných pozemkov na základe zákona č.138/1991 Z.z. 
       § 9a, ods.8 písm. e/ prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
13.  Inventarizácia majetku a zloženie inventarizačnej komisie 
14.  Aktuálne otázky 
15.   D i s k u s i a 
16.  Návrh na uznesenie 

      17.  Záver 
  
 
K bodu č.1. Otvorenie zasadnutia  
 
 Druhé zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bátke otvoril a viedol p.Peter Hencz, 
starosta obce. Privítal všetkých prítomných a zároveň oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo 
zvolané 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 konštatoval, že počet 
prítomných poslancov je 7 a 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 programu neboli 
žiadne návrhy na zmenu. Starosta obce navrhol hlasovať o programe tak, ako bol zverejnený. 
Poslanci hlasovali o programe, program 2. riadneho zasadnutia OZ bol schválený 
jednohlasne.  
 
K bodu č.2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 
 
Návrhová komisia: Úlohou návrhovej komisie je spracovávať a predkladať obecnému 
zastupiteľstvu návrhy uznesení OZ.  Za predsedu návrhovej komisie starosta odporučil 
poslanca Ing.Jozefa Karczaga  za člena komisie Csabu Burszkyho. 

Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta obce určil poslancov  

p.Andreu Bódiovú a Zoltána Simona.  

Zapisovateľka:  Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p.Magdalénu Nagy Pálovú. 
 
 



Hlasovanie:        Za – 7        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Tóth Tomáš 
   Vas Róbert 
 

K bodu č.3.   Kontrola plnenia prijatých uznesení z predošlého zasadnutia – 2.1.2015 
Kontrolu uznesení č.01/2015 – 12/2015 vykonal starosta obce. 
Uznesenia č. 1, 2, 3, 4, 5, 7 A,B,C 8, 9, 10, 11, 12 sú splnené.  
Uznesenie č.6/2015 – je zaradený do programového bodu č.7 
Uznesenie č.7 D/2015  - voľba členov do komisií OZ je zaradený do programového bodu č.4. 
Ku kontrole uznesení neboli vznesené pripomienky. 
Hlasovanie:        Za – 7        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Tóth Tomáš 
   Vas Róbert 

 
K bodu č 4.   Voľba členov do komisií OZ 

Starosta obce požiadal predsedov komisií, aby navrhli členov do jednotlivých komisií. 
Predseda komisie na ochranu verejného záujmu p.Gabriel Nagy navrhol nasledovných členov  
Ing.Karczag Jozefa a Simon Zoltána. 
Predseda finančnej komisie p.Andrea Bódiová navrhla nasledovných členov  
Burszky Csabu a Zsírosovú Jolanu. 
Predseda komisie ochrany verejného poriadku p.Peter Hencz, starosta navrhol členov 
Nagy Gabriela a Vas Róberta. 
Predseda komisie pre kultúru, šport, mládeže a školstvo Vas Róbert navrhol členov 
Simon Zoltána a PaedDr.Gyuránovú Agnesu. 
K voľbe členov do komisií neboli vznesené iné návrhy, ani pripomienky. 
Hlasovanie:        Za – 7        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Tóth Tomáš 
   Vas Róbert 
 
K bodu č.5. Rokovací poriadok Komisie pre ochranu verejného záujmu OZ v Bátke 
Predseda komisie pre ochranu verejného záujmu p.Gabriel Nagy predložil obecnému 
zastupiteľstvu na schválenie Návrh Rokovacieho poriadku komisie pre ochranu verejného 
záujmu. K návrhu neboli vznesené pripomienky.  
 
 



Hlasovanie:        Za – 7        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Tóth Tomáš 
   Vas Róbert 

 
K bodu č. 6.   Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 
Podľa zákona SNR č. 369/1990 Z. z. §13 b poveruje zástupcu starostu obce starosta obce. 
Zákon dáva možnosti starostovi obce si vybrať z pomedzi poslancov zástupcu, kde 
predpokladá dobrú spoluprácu a skúsenosti zo samosprávy. Na základe týchto pravidiel 
starosta obce p.Peter Hencz oznámil, že jeho návrh na zástupcu  starostu je poslanca Csaba 
Burszky.  Oslovil aj Ing.Jozefa Karczaga, ale návrh starostu byť zástupcom odmietol.   
Hlasovanie:        Za – 2        Proti – 0          Zdržalo sa – 5 
                      Bódiová Andrea               Nagy Gabriel 
   Ing.Karczag Jozef          Simon Zoltán 
                               Tóth Tomáš 
                     Vas Róbert 
         Burszky Csaba 
Na návrh p.Petra Hencza, starostu -  zástupca bude určený z poslancov tajným hlasovaním, 
rovnako bude mať šancu každý poslanec.  
Výsledok tajného hlasovania bol nasledovný: 
Ing.Karczag Jozef  3 hlasy, Burszky Csaba  2 hlasy, Bódiová Andrea 1, Tóth Tomáš 1 hlas. 
Poverený zastupovaním starostu bude poslanec IngKarczag Jozef, zástupca sa zároveň 
stáva členom obecnej rady. Toto poverenie je účinné od 1.februára 2015 

 
K bodu č. 7.   Návrh na zriadenie obecnej rady, voľba členov obecnej rady 
Na návrh starostu obce p.Petra Hencza sa zriaďuje obecná rada. Za členov obecnej rady 
navrhol zvoliť poslancov Simon Zoltána a Vas Róberta. Tretí člen obecnej rady je zástupca 
starostu p.Ing.Karczag Jozef. 
Hlasovanie:        Za – 7        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Tóth Tomáš 
   Vas Róbert 

 
K bodu č. 8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 
OZ v prípadoch   podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších  predpisov  
Starosta obce p.Peter Hencz oslovil poslanca Ing.Jozefa Karczaga zvolávaním a vedením 
zasadnutí OcZ v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a 
ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Hlasovanie:        Za – 6        Proti – 0          Zdržalo sa – 1 
                      Bódiová Andrea Ing.Karczag Jozef 



   Burszky Csaba 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Tóth Tomáš 
   Vas Róbert 
 
K bodu č. 9.   Schválenie VZN č.3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v ZŠ ktorej zriaďovateľom je obec 
Poslanci spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva dostali v elektronickej 
podobe aj návrh VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Bátka. Všeobecné 
záväzné nariadenie je obec povinná vydať v súvislosti so zákonom č. 245/2008 Z.z,. Zákon o 
výchove a vzdelávaní. Starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva podrobnejšie s 
jednotlivými článkami VZN. Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky bol stanovený na 
deň 5.februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom dieťa má začať plniť 
povinnú školskú dochádzku. Miesto zápisu – Základná škola Bátka. Čas zápisu od 8.00 hod. 
do 15.00 hod.  Riaditeľka ZŠ na zasadnutí OZ informovala poslancov  o organizovaní dňa 
otvorených dverí na ZŠ Bátka dňa 28.januára 2015, kde pozvala aj poslancov. 

Hlasovanie:        Za – 7        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Tóth Tomáš 
   Vas Róbert 
 
K bodu č. 10. Schválenie VZN č.6/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov   v školách a školských zariadeniach v obci Bátka 
Poslanci obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva 
v elektronickej podobe obdržali aj návrh VZN č. 6/2015 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v 
materskej škole a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok 
úhrady v zariadení školského stravovania. VZN sa schvaľuje v súlade so zákonom 245/2008 
Z.z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý nadobudol platnosť 01.09.2008. V 
návrhu pre určenie výšky príspevkov sa navrhovali skôr také sumy, ktoré nie sú ani najnižšou 
hranicou ani maximálnou. Zvolila sa skôr nižšia alternatíva. Poslanci návrh prejednali a 
nakoľko nikto z poslancov nemal pozmeňujúce návrhy, starosta obce dal hlasovať o návrhu 
VZN č. 6/2015 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v zariadení školského stravovania. 
 
Hlasovanie:        Za – 7        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Tóth Tomáš 
   Vas Róbert 
 
 



K bodu č. 11.  Schválenie VZN č.5/2015 o čistote a poriadku, tvorbe a údržbe 
a ochrane zelene na území obce Bátka 
Starosta obce predložil návrh VZN č.5/2015 o čistote obce a verejnom poriadku. 
Poslanci  spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva v elektronickej podobe 
obdržali aj návrh VZN č. 5/2015 o čistote a poriadku, tvorbe a údržbe a ochrane zelene na 
území obce Bátka. Zo strany poslancov neboli vznesené pripomienky. 
Hlasovanie:        Za – 7        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Tóth Tomáš 
   Vas Róbert 
 
K bodu č. 12.  Zámer predaja obecných pozemkov na základe zákona č.138/1991 Z.z. 
 § 9a, ods.8 písm. e/ prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Starosta obce informoval poslancov o uzavretí kúpnej zmluvy na predaj obecného pozemku 
užívaných obyvateľmi obce. 
Zámer odpredaja pozemku z majetku obce Bátka podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Z. z. o majetku obce v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného 
zreteľa,  
- C-KN parc. č. 613/78- záhrada  o výmere 160 m2 vedenej na LV č. 631 vo výlučnom 
vlastníctve obce Bátka nachádzajúcej sa v kat. území obce Bátka v prospech  
ThDr.Devečková Irena, bytom Bátka č.256 do jej výlučného vlastníctva  
Cena za odpredaj činí 1,50 €/m2, predajná cena spolu činí 240,00 €.  
- C-KN parc. č. 613/96 - záhrada  o výmere 24 m2 vedenej na LV č. 631 vo výlučnom 
vlastníctve obce Bátka nachádzajúcej sa v kat. území obce Bátka v prospech  
ThDr.Devečková Irena, bytom Bátka č.256 do jej výlučného vlastníctva  
Cena za odpredaj činí 2,05 €/m2, podľa znaleckého posudku zo dňa 04.06.2014 cena spolu 
činí 49,20 €.  
- C-KN parc. č. 613/105- záhrada  o výmere 118 m2 vedenej na LV č. 631 vo výlučnom 
vlastníctve obce Bátka nachádzajúcej sa v kat. území obce Bátka v prospech  
Ruszó Zoltán a manž.Ruszóová Alžbeta, bytom Bátka č.105 do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov  
Cena za odpredaj činí 1,50 €/m2, predajná cena spolu činí 177,00 €.  
Odôvodnenie : osobitný zreteľ spočíva v tom, že uvedenú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva 
a pre obec je pozemok ekonomicky a hospodársky nevyužiteľný,  nepotrebný . 
 Zámer sa schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
Hlasovanie:        Za – 7        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Tóth Tomáš 
   Vas Róbert 
 
 
 



K bodu č. 13.  Inventarizácia majetku a zloženie inventarizačnej komisie 
Starosta obce p.Peter Hencz na základe zákona NR SR č-431/2002 Z. z. o účtovníctve (zásad 
hospodárení a nakladaní s majetkom obce) prikazuje vykonať riadnu inventarizáciu majetku, 
záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2014. Na vykonanie inventarizácie 
menuje  inventarizačnú komisiu v nasledovnom zložení: 
Predseda: Andrea Bódiová, Členovia: Attila Plánka, Gabriel Nagy. 
Táto inventarizačná komisia zodpovedá za uskutočnenie inventarizácie všetkého hmotného i 
nehmotného majetku obce (rozpočtovej, príspevkovej organizácie) vrátane zaúčtovania 
inventarizačných rozdielov v súlade so zákonom o účtovníctve a internými smernicami. 
Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu  menuje inventarizačnú komisiu v uvedenom zložení. 
Hlasovanie:        Za – 7        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Tóth Tomáš 
   Vas Róbert 
 
K bodu č. 14.  Aktuálne otázky – oprava uznesenia OZ č.75/2014 zo dňa 14.08.2014 
Starosta obce p.Peter Hencz predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na 
Opravu uznesenia č.75/2014 zo dňa 14.augusta 2014 z dôvodu pochybenia v písomnom 
vyhotovení prijatého uznesenia, keď správne schválené uznesenie znie: 
Prevod sa uskutočňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov. 
Predaj obecných pozemkov hodný osobitného zreteľa 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedenú parcelu žiadateľ dlhodobo 
užíva a pre obec je pozemok ekonomicky a hospodársky nevyužiteľný. 
Hlasovanie:        Za – 7        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Tóth Tomáš 
   Vas Róbert 
 
K bodu č. 14.  Aktuálne otázky – Správa kontrolnej činnosti 
Hlavná kontrolórka obce p.Ildikó Furmanová podala správu o vykonaných kontrolách. 
Kontrolovala stavy na účtoch vo finančných inštitúciách, stav pokladne, výšky úverov, 
pohľadávky a záväzky obce.  
Kontrolnú činnosť zamerala aj na kontrolu plnenia prijatých uznesení, kde boli zistené 
nasledovné nesplnené uznesenia: 
Uznesenie č.21/2013 zo dňa 23.05.2013 
Správa finančnej komisie –  výsledok kontroly, predloženie obecnému           
zastupiteľstvu na ďalšie rozhodovanie       P o v e r u j e   
 starostu obce o vyžiadanie právneho stanoviska vo veci nedoplatku na nájomnom za obecný 
pozemok v užívaní p.Pásztora ako aj oprávnenosti stavieb /Espresso a Potraviny/ p.Pásztora 
 
 



Uznesenie č.76/2013 zo dňa 14.08.201     P o v e r í 
Starostu obce vymáhaním pohľadávok obce – nedoplatky na nájomnom, daní a poplatkov. 
Uznesenie č.84/2014                                 S c h v a ľ u j e 
Odpredaj bytu 180/2 v 14 bj. ponúknuť záujemcom za trhovú cenu. 
Uvedené nedostatky kontrolórka navrhla odstrániť v najkratšom termíne. 
Nesplnené uznesenia aj z predchádzajúcich rokov viesť v evidencii nevybavených uznesení. 
Hlasovanie:        Za – 7        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Tóth Tomáš 
   Vas Róbert 
 
K bodu č. 15.  D i s k u s i a 
-  Tóth Tomáš, poslanec – doporučil zapracovať do Pasportu obce spomaľovače. Na 
miestnych komunikáciách pred budovou ZŠ a na nových uliciach je žiadúce nasadiť 
spomaľovače. 
-  Ing.Csíkfejesová Lea, občan – doporučila spomaľovač umiestniť na cestu aj v dolnej 
Bátke. 
- Hencz Peter, starosta – mal názor, že lepší spôsob merače umiestniť. Vyžiadať cenové 
ponuky a prerokujeme na budúcom zasadnutí 
- Ing.Csíkfejesová Lea, občan – mala dotaz na starostu či s týmito nákladmi sa 
uvažovalo aj v rozpočte. 
- Burszky Csaba, poslanec – Aliaz poisťovňa dá merače. 
- Bódiová Andrea, poslanec – mala názor, že merač nebude účinný. 
- Hencz Peter, starosta – keď budeme mať vyložené merače môže kontrolovať 
dodržiavanie rýchlosti na MK aj polícia. 
- Nagy Gabriel, poslanec – miestne komunikácie v obci sú v zlom stave aj pri budove 
Materskej školy, pri kostole a na konci ulice Szívosszôg pred Juhászovcami. 
- Hencz Peter, starosta – zistíme a opravíme. 
- Tóth Tomáš, poslanec – doporučil v Materskej škole na vonkajšie schody umiestniť 
protišmykové koberce. 
- Hencz Peter, starosta – máme zakúpené, len treba namontovať. 
- Tóth Tomáš, poslanec – sa informoval kedy bude dokončená montáž optických  
káblov v obci. 
- Hencz Peter, starosta – zmluvy som ešte nevidel, RSnet a Ing.Kovács majú záujem 
umiestniť v obci optické káble. 
- Tóth Tomáš, poslanec – informoval starostu a poslancov, že Ladislav Kempny, 
nájomca obecného bytu nedoplatky na nájomnom uhradí do konca marca. T.č. byt 
neužíva. 
- Hencz Peter, starosta – nájomný vzťah je uzavretý s obcou a veci sa majú riešiť úradne 
na Obecnom úrade.  
- Ing.Csíkfejesová Lea, občan – sa informovala kedy bude možné napojenie sa na 
obecnú kanalizáciu. 
- Hencz Peter, starosta – kanalizácia a ČOV je dokončená, t.č. vybavujeme kolaudáciu 
stavby. Pri prvej kolaudácii boli zistené nedostatky, ktoré boli odstránené až na revíziu  



elektrických zariadení, ktorú obec má zabezpečiť a následne požiadať Inšpektorát práce 
B.Bystricu o vydanie stanoviska ku kolaudácii stavby. Ďalej potrebujeme zabezpečiť 
povolenie od Vodohospodárskeho podniku na vypúšťanie  splaškov. 
K napájaniu na obecnú kanalizáciu bude riešiť stavebný úrad. Ing.Zagyi Eugen pripraví 
podklady, nakoľko sa jedná o drobné stavby. 
Potom nasleduje skúšobná prevádzka po dobu šiestich mesiacov, kedy kontrolujú 
vzorky. 
- Ing.Csíkfejesová Lea, občan – mal dotaz akým spôsobom budú občania hradiť 
poplatok za užívanie kanalizácie. 
- Hencz Peter, starosta – skúšobná prevádzka ČOV potrvá možno aj rok preto, že 
nemôže byť zisková po dobu tohto jedného roku budeme sledovať náklady na 
prevádzku ČOV a pripravíme návrh VZN v ktorom bude riešené aj spoplatnenie 
kanalizácie. 
- Bódiová Andrea, poslankyňa – sa informovala, poplatok za užívanie kanalizácie budú 
platiť všetci občania, aj tí ktorí nebudú napojení na kanalizáciu. 
- Hencz Peter, starosta – áno bude to riešené  spôsobom ako je spoplatnený aj vývoz 
TKO, čiže vystavením rozhodnutia. 
- Nagy Gabriel, poslanec – doporučil výrub vyschnutých stromov na verejných 
priestranstvách, pri ZŠ, v cintoríne a pri OZS. 
Doporučuje opraviť kuka voz, nakoľko pri vyprázdnení kuka nádob sú vysypané smeti. 
Ulice v obci sú znečistené,  papiere môžu pozbierať aj občania ktorí sú na aktivačných 
prácach. Doporučuje umiestniť smetné koše hlavne pri autobusových zastávkach, 
v blízkosti Základnej školy a bytoviek v obci, aby sa zabránilo znečisteniu ulíc. 
- Hencz Peter, starosta -  súhlasil s požiadavkou p.poslanca Nagya. Nakoľko týchto 
smetných košov je potrebných viac urobíme prieskum pri výbere, zvážime dodacie 
podmienky a cenu. 
- Burszky Csaba, poslanec – vyslovil nespokojnosť s veľkosťou informačných tabúľ 
o zákaze podomového predaja v obci. Navrhuje namontovať väčšie tabule lepšie 
viditeľné. 
- Hencz Peter, starosta – informoval poslancov o odporúčaní odborníka na vybudovanie 
kamerového systému v obci. Po dokončení montáží optických káblov sa zjednoduší 
možnosť vybudovania kamerového systému. Náklady na kamerový systém plánujeme 
vyriešiť získaním dotácie a z vlastných prostriedkov . 
- Bódi Fejesová Monika, riaditeľka MŠ hovorila o možnosti podania žiadosti o dotácie 
na rozšírenie kapacity MŠ. Ministerstvo školstva vypísalo výzvu na ktorú je potrebné 
reagovať do 25.02.2015. Projekt máme vypracovaný, treba využiť možnosť. 
- Nagy Gabriel, poslanec – oznamy OcÚ vysielané v miestnom rozhlase nie sú 
dostatočne zrozumiteľné z dôvodu technického stavu MR. 
Treba zaviesť evidenciu požiadaviek občanov. 
- Hencz Peter, starosta – tieto nedostatky s MR môžeme riešiť aj cez web stránku  obce.  
- Nagy Gabriel, poslanec – informoval poslancov, že v letných mesiacoch pre občanov 
bude možnosť sa vzdelávať v anglickom jazyku. Lektori z Anglicka bezplatne poskytnú 
trojtýždňový kurz v zdokonaľovaní sa. Podmienkou  je iba v zabezpečenie ubytovania 
a potrebný počet záujemcov. Treba vykonať prieskum záujmu.  
- Hencz Peter, starosta – informoval poslancov, že vybavuje u SPF pozemok vedľa 
obecných bytov na výstavbu ihriska. Susediaca parcela je obecná a je pravdepodobnosť 
úspešnosti získania parcely od SPF na tento účel. 
- Kempná Alžbeta, občan – mala k poslancom otázku, či na tomto zasadnutí budú riešiť 
aj prenájom obecných bytov. 
- Hencz Peter, starosta – Na tomto zasadnutí sa nezaoberáme s nájomnými bytmi. 



- Vas Róbert, poslanec – sa informoval, či má obec vyhradený priestor na 
kompostovanie zeleného odpadu z domácnosti. 
- Hencz Peter, starosta – Pri mlyne pozemok bol obcou odkúpený na tento účel, 
pracujeme na tom. 
- Bódiová Andrea, poslankyňa – žiadala zabezpečiť veľkokapacitný kontajner na 
uloženie objemnejších odpadov aspoň dvakrát do roka. 
- Hencz Peter, starosta –  Všeobecné záväzné nariadenie obce o odpadoch a Program 
odpadového hospodárstva obce rieši  nakladanie s odpadmi ako aj separáciu odpadu. 
Obec na základe týchto dokumentov sa riadi pri zabezpečení odvozu a likvidácie 
odpadu na území obce Bátka.  
 
 

K bodu č 16.  Schválenie návrhu uznesení 
 
 Predseda návrhovej komisie Ing.Karczag Jozef predložil obecnému zastupiteľstvu   
návrh uznesenia. Uznesenie od č.13/2015-OZ   do  uznesenie č.26/2015-OZ tvorí prílohu tejto 
zápisnice.  

 

K bodu č 17. Záver 
 

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

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20,00 h. 

 
Zapísala: Magdaléna Nagy Pálová 

                          

 

 

 

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

                                                                    Peter    H e n c z           
                   starosta obce Bátka 

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 


