
 
 

 
 
 

OBEC    B Á T K A 
 
 

Číslo:  07/OZ/2016 
 
 
 
 
 
 

Z á p i s n i c a 
 

napísaná v priebehu siedmeho  zasadnutia  
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 15.decembra 2016 

o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Bátke. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBEC    B Á T K A 
 

 
Číslo:  07/OZ/2016 

 
 

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

dňa 15.decembra 2016 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    
 Nagy Gabriel      
 Simon Zoltán     
 Vas Róbert 
  

Neprítomný: Tóth Tomáš 
 
Ďalší prítomní a pozvaní hostia: 
  Furmanová Ildikó, kontrolórka  
  PaedDr.Seböková Csilla, riaditeľka ZŠ Bátka 
  Bódi Fejesová Monika, riaditeľka MŠ Bátka 
  Nagy Pálová Magdaléna – pracovníčka OcÚ 
  Zsírosová Jolana – pracovníčka OcÚ 

 
P r o g r a m : 
 

1. Otvorenie 
2. Voľba  návrhovej komisie,  
3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
4. Kontrola plnenia prijatých uznesení z predošlých zasadnutí 
5. VZN č.1/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Bátka 
6. VZN č.3/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Bátka 
7. VZN č.4/2017 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 
8. VZN č.6/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v obci Bátka 
9. VZN č.9/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a školských zariadení na rok 2017 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bátka 
10. VZN č.10/2017 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového 

odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vôd a zneškodňovaní odpadových vôd 
zo žúmp na území obce Bátka 



11. Dodatok č.1, k VZN č.38/2014 metodika poskytovania dotácií z rozp.obce. 
12. Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2017 
13. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016 
14. Rozpočet  na rok 2017 – Príjmy, výdavky, výdavky ZŠ, rozpočet celkom 

Viacročný rozpočet na roky 2018-2019 
15. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2017 a k viacročnému rozpočtu 
16. Smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Bátka. 
17. Vymenovanie riaditeľky Materskej školy – Óvoda Bátka 
18. Aktuálne otázky 

- udelenie čestného občianstva 
- rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu 
- návrh na vyradenie inventárnych predmetov 
- správa FK Bátka a Csemadok Bátka  o použití dotácií poskytnutých z rozpočtu obce 

19. D i s k u s i a 
20. Návrh na uznesenie 
21. Záver 

 
 
 
K bodu č.1. Otvorenie zasadnutia  
 
V roku 2016 siedme zasadnutie 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 obce 
konštatoval, že počet prítomných poslancov na začiatku zasadnutia  je 5, od 16. 
programového bodu  bol prítomný aj poslanec Csaba Burszky a tak počet prítomných 
poslancov bol 6.   Obecné zastupiteľstvo bolo  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 7. riadneho zasadnutia OZ v r.2016 bol schválený 
jednohlasne.  
 
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.  Za predsedu návrhovej komisie starosta odporučil 
Ing.Jozefa Karczaga, za člena  komisie Bódiovú Andreu . 

Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov  

p.Vas Róbert, p.Simon Zoltán. 

Zapisovateľka:  Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p.Magdalénu Nagy Pálovú. 
 
Hlasovanie:        Za – 5        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
 



K bodu č.4. Kontrola plnenia prijatých uznesení  
Kontrola plnenia uznesení vykonal Ing.Karczag Jozef. Uznesenie č.26/2015 nebolo vyriešené. 
Právne stanovisko – písomné vyjadrenie vo veci nedoplatku na nájomnom u p.Pásztora 
nemáme. Starosta obce p.Peter Hencz sa vyjadril, že v tejto veci sa informoval u advokáta, 
písomné vyjadrenie nedal. Bolo prijaté opatrenie: uskutočniť stretnutie s advokátom za účasti 
aj poslancov do 30.04.2016. Stretnutie nebolo uskutočnené. Pán starosta oslovil p.Mikitu, 
ktorý vyjadril svoj názor, ale jeho písomné vyjadrenie nemáme. 
 Ing.Karczag Jozef dal návrh starostovi obce, aby spolu išli za advokátom a tento dlhoročný 
spor už by mali ukončiť.  Táto úloha aj naďalej nesplnená. 
Hlasovanie:        Za – 5        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
 
 
K bodu č.5  Schválenie VZN č.1/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bátka 
Návrh VZN bol prejednaný na zasadnutí OZ                    29.11.2016 
 - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:     01.12.2016 
         - zverejnený na internetovej adrese obce dňa:  01.12.2016 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :    14.12.2016   
Doručené pripomienky /počet/:              1 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   15.12.2016 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:  15.12.2016 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 15.12.2016 pod č.: 57/2016 
VZN vyvesené na úradnej tabuli, internet.str.obce Bátka dňa:  16.12.2016. 
 Bude zvesené z úradnej tabule obce Bátka dňa:    31.12.2016 

VZN nadobúda účinnosť dňom  01.01.2017. 
Obec Bátka obdržala  pripomienky k návrhu VZN na rok 2017 od občana Ladislava Szívosa. 
Pripomienky predložil obecnému zastupiteľstvu p.Peter Hencz, starosta obce. 
Poslanci vyhodnotili návrh k VZN na zasadnutí obecného zastupiteľstva  s  nasledovným 
výsledkom: 
VZN č.1 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 
odpad na území obce Bátka 
-  návrh na zníženie jednotlivých druhov daní a poplatkov  o 50 % pre nepracujúcich 
dôchodcov a pre nepracujúcich invalidných dôchodcov  bol    z a m i e t n u t ý. 
Zmena bola vykonaná: zvýšenie poplatku za TKO u FO 12,00 €/osoba/rok u PO 
a podnikajúce FO 40,00 € + za zamestnanca bez trvalého pobytu v Bátke 12,00 €. 
Cena stočného je stanovené paušálom podľa vyhlášky č.397/2003 Z.z. 0,2353/m3. 
VZN č.1/2017 bol schválený uznesením č.57/2016 jednohlasne. 
Hlasovanie:        Za – 5        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
 
 
 



K bodu č.6  VZN č.3/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Bátka 
 Návrh VZN bol prejednaný na zasadnutí OZ                    29.11.2016 
 - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:     01.12.2016 
         - zverejnený na internetovej adrese obce dňa:  01.12.2016 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :    15.12.2016   
Doručené pripomienky /počet/:              0 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   15.12.2016 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:  15.12.2016 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 15.12.2016 pod č.: 58/2016 
VZN vyvesené na úradnej tabuli, internet.str.obce Bátka dňa:  16.12.2016. 
 Bude zvesené z úradnej tabule obce Bátka dňa:    31.12.2016 

VZN nadobúda účinnosť dňom  01.01.2017. 
Hlasovanie:        Za – 5        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 

 
K bodu č.7  VZN č.4/2017 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 
Návrh VZN bol prejednaný na zasadnutí OZ                    29.11.2016 
 - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:     01.12.2016 
         - zverejnený na internetovej adrese obce dňa:  01.12.2016 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :    14.12.2016   
Doručené pripomienky /počet/:              1 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   15.12.2016 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:  15.12.2016 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 15.12.2016 pod č.: 59/2016 
VZN vyvesené na úradnej tabuli, internet.str.obce Bátka dňa:  16.12.2016. 
 Bude zvesené z úradnej tabule obce Bátka dňa:    31.12.2016 

VZN nadobúda účinnosť dňom  01.01.2017. 
Návrh výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ poslanci schválili z 1,00 € na 5,00 €. 
Starosta obce p.Peter Hencz predložil obecnému zastupiteľstvu zmenu – výška príspevku 
ostáva 1,00 €.  
Poslanci s návrhom  starostu na zmenu súhlasili a VZN č.4/2017 schválili jednohlasne. 
Hlasovanie:        Za – 5        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu č.8 VZN č.6/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach v obci Bátka 
Návrh VZN bol prejednaný na zasadnutí OZ                    29.11.2016 
 - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:     01.12.2016 
         - zverejnený na internetovej adrese obce dňa:  01.12.2016 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :    14.12.2016   
Doručené pripomienky /počet/:              0 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   15.12.2016 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:  15.12.2016 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 15.12.2016  pod č.: 60/2016 
VZN vyvesené na úradnej tabuli, internet.str.obce Bátka dňa:  16.12.2016. 
 Bude zvesené z úradnej tabule obce Bátka dňa:    31.12.2016 

VZN nadobúda účinnosť dňom  01.01.2017. 
K návrhu VZN počas pripomienkového konania neboli podané žiadne pripomienky. 
Pri schválení VZN poslanci p.Vas Róbert a Nagy Gabriel sa zdržali hlasovania. 
VZN č.6/20017 bol schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 
Nagy Gabriel žiadal vysvetliť dôvod zvýšenia príspevku na režijné náklady, nakoľko nebol 
prítomný na zasadnutí OZ 29.11.2016 pri schválení návrhu. Starosta obce podal informáciu: 
školská jedáleň pri MŠ každý rok má vyššie náklady, ktoré nie sú kryté z podielových daní. 
Preto z obecného rozpočtu vyčleníme potrebné finančné prostriedky na krytie výdavkov v ŠJ. 
Týmto obec Bátka už roky dotuje aj deti v MŠ z okolitých obcí. Na riešenie problému boli 
oslovení rodičia ako aj starostovia dotknutých obcí – na dofinancovanie rozdielu – ale 
k pochopeniu a vyriešenie  tohto problému nedošlo. 
Režijné náklady na rok    19 726,00 €, 
Odpočet dotácie z podielových daní      7 423,00 €   /rozdiel 12 303,00 €/ 
Počet stravníkov a vydaných jedál za rok      25692                 /12303 : 25692 = 0,48 €/ 
Tento spôsob riešenia financovania ŠJ je spravodlivý,  rovnako platí pre každého rodiča. 
Hlasovanie:        Za – 3        Proti – 0          Zdržalo sa – 2 
                      Bódiová Andrea    Vas Róbert 
   Ing.Karczag Jozef    Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
    
  
K bodu č.9 
VZN č.9/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 
a školských zariadení na rok 2017 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bátka 
Návrh VZN bol prejednaný na zasadnutí OZ                    29.11.2016 
 - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:     01.12.2016 
         - zverejnený na internetovej adrese obce dňa:  01.12.2016 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :    14.12.2016   
Doručené pripomienky /počet/:              0 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   15.12.2016 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:  15.12.2016 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 15.12.2016 pod č.: 61/2016 
VZN vyvesené na úradnej tabuli, internet.str.obce Bátka dňa:  16.12.2016. 
 Bude zvesené z úradnej tabule obce Bátka dňa:    31.12.2016 

VZN nadobúda účinnosť dňom  01.01.2017. 
Dotácia na rok 2017 na prevádzku a mzdy na jedno dieťa materskej škola a jedno dieťa/žiaka 
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bátka 
 
 



Zariadenie Počet 
Detí/žiakov 
K 15.09.2016 

Koeficienty 
NV 415/2012 

násobok Koeficient 
€ za SR 

Suma celkom 
V € 

MŠ 49 27,3 1337,70 79,62 106 508,00 
ŠKD 46 1,6 73,60 79,62 5 860,00 
ŠJ ZŠ 
ŠJ MŠ 

490 
49 

1,8 
1,8 

882,00 
88,20 

79,62 
79,62 

70 225,00 
7 022,00 

Školský objekt ZŠ 
Školský objekt MŠ 

490 
49 

1,5 
1,5 

735,00 
73,50 

79,62 
79,62 

58 521,00 
5 852,00 

CVČ 0 1,1 0 79,62 0 
     253 988,00 
Priemerný počet žiakov     3190,00          (253988 : 79,62 = 3190,00) 
 
Hlasovanie:        Za – 5        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
 
K bodu č.10 VZN č.10/2017 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách 
z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vôd a zneškodňovaní 
odpadových vôd zo žúmp na území obce Bátka 
Návrh VZN bol prejednaný na zasadnutí OZ                    29.11.2016 
 - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:     01.12.2016 
         - zverejnený na internetovej adrese obce dňa:  01.12.2016 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :    14.12.2016   
Doručené pripomienky /počet/:              0 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   15.12.2016 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:  15.12.2016 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 15.12.2016  pod č.: 62/2016 
VZN vyvesené na úradnej tabuli, internet.str.obce Bátka dňa:  16.12.2016. 
 Bude zvesené z úradnej tabule obce Bátka dňa:    31.12.2016 

VZN nadobúda účinnosť dňom  01.01.2017. 
Hlasovanie:        Za – 5        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
 
 
 
K bodu č.11 Dodatok č.1, k VZN č.38/2014 metodika poskytovania dotácií z rozp.obce. 
Zmena je pridaním bodu b/ - žiadosť o dotáciu obsahuje výpis z registra trestov. 
Dodatok k VZN č.38/2014 bol schválený uznesením č.63/2016   jednohlasne 
 
 
 
 



K bodu č.12 Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2017 
Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2017 predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie 
p.Ildikó Furmanová, hlavná kontrolórka obce. 
Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2016 tvorí prílohu zápisnice a bol jednohlasne schválený. 
Hlasovanie:        Za – 5        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
 
 
K bodu č.13 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016 
Správu o kontrolnej činnosti v priebehu roka 2016 podala p.Ildikó Furmanová, hlavná 
kontrolórka. Kontroly boli vykonané podľa plánu kontrolnej činnosti na všetkých úsekoch. 
Kontrolné zistenia sú spracované v jednotlivých bodoch. Na odstránenie zistených 
nedostatkov kontrolórka určila termín.  
Správa o kontrolnej činnosti tvorí prílohu tejto zápisnice. 
Hlasovanie:        Za – 5        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
 
K bodu č.14  
Rozpočet  na rok 2017 – Príjmy, výdavky, výdavky ZŠ, rozpočet celkom 
Viacročný rozpočet na roky 2018-2019 
Návrh rozpočtu bol prejednaný na zasadnutí OZ                   29.11.2016 
 - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:      01.12.2016 
         - zverejnený na internetovej adrese obce dňa:   01.12.2016 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu rozpočtu do :   14.12.2016  
Doručené pripomienky /počet/:               0 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu uskutočnené dňa:   15.12.2016 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu doručené poslancom dňa:  15.12.2016 
Rozpočet schválený Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 15.12.2016 pod č.: 66 A,B,C/2016 
Rozpočet vyvesený na úradnej tabuli, internet.str.obce Bátka dňa:  16.12.2016. 
 Bude zvesené z úradnej tabule obce Bátka dňa:     31.12.2016 

Rozpočet obce na rok 2017  nadobúda účinnosť dňom  01.01.2017. 
Viacročný rozpočet na roky 2018, 2019 poslanci brali na vedomie a konštatovali, že 
obec programový rozpočet v ďalších rokoch nebude používať. 
Hlasovanie:        Za – 5        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
 
 
 
 



K bodu č.15  
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2017 a k viacročnému rozpočtu 
Hlavná kontrolórka obce p.Ildikó Furmanová predkladala obecnému zastupiteľstvu odborné 
stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2017 a k viacročnému rozpočtu na roky 2018-2019. 
Rozpočet obce je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
nariadeniami a internými predpismi obce. 
Kontrolórka obce odporučila OZ predložený rozpočet na rok 2017 schváliť a viacročný 
rozpočet na roky 2018-2019 zobrať na vedomie. 
Programový rozpočet vzhľadom na veľkosť obce nemusíme používať. O tomto návrhu 
hlasovali poslanci a konštatovali, že obec programový rozpočet nebude používať. 
Hlasovanie:        Za – 5        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
K bodu č.16 
Smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Bátka. 
Smernicu o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Bátke predložila 
obecnému zastupiteľstvu p.Peter Hencz, starosta obce. 
Smernica upravuje základná pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly, 
realizovanej podľa zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
Hlasovanie:        Za – 6        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
   Burszky Csaba 
 
K bodu č.17.  Vymenovanie riaditeľky Materskej školy – Óvoda Bátka 
Vzhľadom k tomu, že v roku 2016 skončilo 5 ročné funkčné obdobie riaditeľky MŠ, bolo 
na internetovej stránke obce Bátka a na úradnej tabuli  zverejnené výberové konanie na 
riaditeľku Materskej školy. Do termínu 31.10.2016 do 12:00 hod. prišla na Obec Bátka len 
jedna obálka na výberové konanie, a to od p. Moniky Bódi Fejesovej. Prihláška do 
výberového konania bola odovzdaná predsedníčke Rady školy p.Csille Bánovej, ktorá určila 
termín výberového konania na 09.12.2016. Rada školy predložila starostovi obce písomný 
návrh na vymenovanie p.Moniky Bódi Fejesovej do funkcie riaditeľky Materskej školy 
v Bátke. Obecné zastupiteľstvo oboznámilo s výsledkom výberového konania p.Peter Hencz, 
starosta obce. Monika Bódi Fejesová  do funkcie riaditeľky MŠ je vymenovaná s účinnosťou 
od 1.1.2017 na 5-ročné funkčné obdobie do 31.12.2021. 
Hlasovanie:        Za – 6        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
   Burszky Csaba 
 



K bodu č.18. Aktuálne otázky – udelenie čestného občianstva 
Starosta obce p.Peter Hencz podal návrh obecnému zastupiteľstvu na udelenie čestného 
občianstva Obce Bátka rodákovi z Bátky, historikovi b., PhD.Attilovi Simonovi pri 
príležitosti jeho životného jubilea, za šírenie dobrého mena rodnej obce vo svojej vedeckej 
práci. V roku 2017 organizujeme Deň obce, na ktorej odovzdáme toto ocenenie. 
Poslanci s návrhom súhlasili a hlasovali nasledovne: 
Hlasovanie:        Za – 6        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
   Burszky Csaba 
 
K bodu č.18. Aktuálne otázky – Rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu 
Návrh na vykonanie zmeny v rozpočte predkladala obecnému zastupiteľstvu p.Ildikó 
Furmanová, kontrolórka obce. 
Príjmové položky boli navýšené o sumy prijatých dotácií  na školstvo. Niektoré položky vo 
výdavkovej časti rozpočtu obce sú prečerpané, ktoré je potrebná navýšiť. 
- Schválený rozpočet     1 297 750,00 
- Upravený rozpočet    1 356 306,47 
- Zvýšenie          17 274,80 
- Zníženie          11 284,38 
- Upravený rozpočet po zmene  1 362 296,89 
Hlasovanie:        Za – 6        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
   Burszky Csaba 
 
K bodu č.18. Aktuálne otázky – Návrh na vyradenie inventárnych predmetov 
Predseda inventarizačnej komisie poslankyňa Andrea Bódiová predložila návrh na vyradenie 
inventárnych predmetov z majetku Obce Bátka v celkovej hodnote  33 765,53 € 
Inventarizačné zápisy k 28.11.2016 sú podpísané členmi inventarizačnej komisie. 
Zistený prebytočný a neupotrebiteľný majetok : 
- Budovy a stavby     6 121,52 
- Samostatné hnuteľné veci    5 980 95 
- Dopravné prostriedky – kuka voz            12 281,75 
- Drobný dlhodobý hmotný majetok              6 961,60 
- Ostatný dlhodobý hmotný majetok        96,82 
- DKP       2 322,89  
Hlasovanie:        Za – 6        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
   Burszky Csaba 



K bodu č.18. Aktuálne otázky – Zriadenie likvidačnej komisie 
Obecné zastupiteľstvo nariaďuje zriadiť vyraďovaciu komisiu v zložení: 
Ing.Karczag Jozef,  Burszky Csaba, Simon Zoltán 

• Na základe predloženého návrhu od starostu obce a po dôkladnom komplexnom 
zistení skutkového stavu rozhodne o vyradení prebytočného a neupotrebiteľného 
majetku a navrhne spôsob naloženia s týmto majetkom. 

• Zabezpečí organizačne a materiálovo schválený spôsob naloženia s prebytočným 
majetkom. 

• Zabezpečí doručenie podkladov na vyradenie majetku z účtovnej evidencie. 
• Vyhotoví zápisnicu zo zasadnutia vyraďovacej komisie s návrhom na likvidáciu 

majetku a zabezpečí jeho fyzickú likvidáciu. 
Hlasovanie:        Za – 6        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                     Bódiová Andrea 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
   Burszky Csaba 

 
K bodu č.18. Aktuálne otázky – Správa o hospodárení s dotáciou z rozpočtu obce 
Obec Bátka z rozpočtu obce v roku 2016 poskytla finančné prostriedky ako dotáciu na 
činnosť neziskovým organizáciám – pre Futbalový klub Bátka, pre MO CSEMADOK-u 
v Bátke. Predseda MO CSEMADOK Mgr.Viktória Nagyová podala stručnú správu o činnosti 
organizácie. Od začiatku roka 2016 organizovali rôzne kultúrne podujatia, výlety, prezentáciu 
knihy, jubileá a pod. Poďakovala za finančnú dotáciu ktorú použili efektívne a hospodárne. 
Verí v dobrej spolupráci aj v roku 2017. Na začiatku roka 2017 organizujú ples, kde srdečne 
pozýva každého. K blížiacimi sviatkami poprial každému pokojné Vianoce a šťastný Nový 
rok. 
Starosta obce p.Peter Hencz uznal aktívnu prácu na úseku kultúry tejto organizácie. Ubezpečil 
predsedníčku o ďalšiu dobrú spoluprácu a poprial celej členskej základne veľa úspechov. 
Zástupca Futbalového klubu zasadnutiu OZ sa nezúčastnil, nezabezpečil ani náhradu, preto 
správa o hospodárení s poskytnutou dotáciou z rozpočtu obce  nebolo podaná. 

Hlasovanie:        Za – 6        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                     Bódiová Andrea 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
   Burszky Csaba 

 
 
K bodu č 19.  -  D i s k u s i a 
Do diskusie sa zapojili všetci prítomní poslanci, diskutovali k jednotlivým bodom programu. 
- PaedDr.Csilla Seböková, riaditeľka Základnej školy poďakovala poslancom z dobrú 
spoluprácu, za poskytnuté finančné prostriedky. 
- Bódi Fejesová Monika, riaditeľka Materskej školy v Bátke poďakovala poslancom za 
dôveru. Svoju prácu bude vykonávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia 
k spokojnosti všetkých rodičov detí navštevujúcich MŠ. 
- Peter Hencz, starosta obce informoval poslancov, že v miesiaci január 2017 sa stretnú na 
zasadnutí OZ kde budú rozhodovať o obsadení funkcie hlavného kontrolóra obce Bátka. 



 
K bodu č.20 -  Schválenie návrhu uznesení 
 
 Predseda návrhovej komisie Ing.Karczag Jozef predložil obecnému zastupiteľstvu  na 
schválenie návrh uznesení. Uznesenie od č.55/2016-OZ   do  uznesenie č.74/2016-OZ tvorí 
prílohu tejto zápisnice.  

 

K bodu č 21.  Záver 
 
Starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za úspešnú spoluprácu v roku 
2016. Blížia sa vianočné sviatky, zaželal každému príjemné prežitie vianočných sviatkov 
v kruhu svojich najbližších a do Nového roka poprial veľa šťastia, zdravia a úspechov.   
Program siedmeho zasadnutia OZ bol vyčerpaný  a zasadnutie bolo ukončené o 20,30 hod. 

 
Zapísala: Magdaléna Nagy Pálová 

                         

 

 

 

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

                                                               Peter    H e n c z           
                   starosta obce Bátka 

 

 
 
 
 
Overovatelia: Vas Róbert   ............................... 
 
  Simon Zoltán   ............................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohu tejto zápisnice budú tvoriť uznesenia! 
 
 


