OBEC B Á T K A

Číslo 01/OZ/2017

Zápisnica
napísaná v priebehu prvého zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 12. januára 2017
o 16,00 hod. na Obecnom úrade v Bátke

OBEC B Á T K A

Číslo 01/OZ/2017
Zápisnica
napísaná v priebehu prvého zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 12. januára 2017
O 16,00 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:
Mgr. Dubovický Gejza
Furmanová Ildikó
Zsírosová Jolana
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Voľba hlavného kontrolóra obce Bátka
/prezentácia kandidátov/
5. Diskusia
6. Návrh na uznesenie
7. Záver

K bodu č.1. Otvorenie zasadnutia
V roku 2017 prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bátke otvoril a viedol p. Peter
Hencz, starosta obce. Privítal všetkých prítomných aj kandidátov voľby hlavného kontrolóra
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 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.
P. Peter Hencz, starosta obce navrhol zmenu programu zasadnutia doplniť ho o ďalší bod :
Doplnenie VZN o určenie školského obvodu /Pridelenie obce Ivanice do školského obvodu
Bátka/. Starosta obce navrhol hlasovať o programe zasadnutia po doplnení. Poslanci
hlasovali o programe, program 1. riadneho zasadnutia OZ v r.2017 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.
Predsedu návrhovej komisie: za predsedu návrhovej komisie starosta odporučil poslanca
Ing. Jozefa Karczaga, za člena návrhovej komisie: p. Zoltána Simona .
Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov
Bódiovú Andreu a p.Vas Roberta.
Zapisovateľka: Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil
p. Jolanu Zsírosovú
Hlasovanie: Za – 7
Bódiová Andrea
Ing.Karczag Jozef
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Tóth Tomáš
Vas Róbert
Burszky Csaba

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

K bodu č.4 Voľba hlavného kontrolóra obce Bátka
Pán starosta Peter Hencz konštatoval že 6 ročné funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce
končí 31.1.2017 a v súlade s § 18a ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, bolo vyhlásené výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného
kontrolóra obce Bátka od 29.11.2016 do 30.12.2016 dňa. Výberové konanie bolo zverejnené
na úradnej tabuli ako aj na internetovej stránke obce Bátka. Na výberové konanie hlavného
kontrolóra obce Bátka k 30.12.2016 do 12,00 hod. boli prihlásení dvaja kandidáti. Svoje
prihlášky doručili osobne v poradí:
1. Mgr. Dubovický Gejza,
2. Furmanová Ildikó.

Kandidáti boli oboznámení podmienkami voľby vo vyhlásení voľby hlavného kontrolóra obce
Bátka na obdobie 2017-2023.
Komisia preskúmala dodržanie kritérií kandidátov na základe vyhlásenia voľby hlavného
kontrolóra zo dňa 29.11.2016 . Komisia o preskúmanie náležitosti a úplnosti prihlášky
napísala záznam a konštatovala, že kandidáti spĺňajú podmienky. Záznam komisie
preskúmania náležitosti a úplnosti prihlášky kandidátov na hlavného kontrolóra obce
Bátka a prihlášky kandidátov sú prílohou tejto zápisnice.
Kandidáti predniesli svoje prezentácie v poradí ako boli doručené ich prihlášky v časovom
rozsahu maximálne 5 min.
Poslanci OZ obdržali hlasovacie lístky s menami jednotlivých kandidátov, ktorý boli na
hlasovacom lístku oddelení poradovými číslami. Hlasovanie prebehlo tajným hlasovaním.
Poslanci odovzdali svoje hlasy.
Komisia otvorila urnu a sčítala odovzdané lístky. Po skončení hlasovania, komisia napísala
Záznam o správnosti hlasovania zo dňa 12.1.2017 z voľby hlavného kontrolóra /ktorý
tvorí prílohu zápisnice/ a výsledok hlasovania oznámila poslankyňa Bódiová Andrea.
Starosta obce predložil návrh uznesenia č.2/2017 – OZ volí hlavného kontrolóra obce Bátka
na obdobie 2017-2023 pani Furmanovú Ildikó.
Hlasovanie: Za – 6

Proti – 1

Zdržalo sa – 0

K bodu č.5 Doplnenie VZN – určenie školského obvodu /Ivanice/
Starosta obce p. Peter Hencz predložil OZ na schválenie žiadosť obec Ivanice o pridelenie
obce Ivanice do školského obvodu Bátka a to na I. aj II. stupni.
Starosta obce p.Peter Hencz informoval poslancov, že riaditeľka ZŠ Bátka bola oboznámená
so žiadosťou obce Ivanice.
Starosta obce predložil návrh uznesenia č.3/2017 – Pridelenie obce Ivanice do školského
obvodu Bátka I. a II. stupeň.
Hlasovanie: Za – 7
Bódiová Andrea
Ing.Karczag Jozef
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Tóth Tomáš
Vas Róbert
Burszky Csaba

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

K bodu č.6 D i s k u s i a :
- Vas Róbert, poslanec diskutoval k doplneniu VZN o určenie školského obvodu pridelením
obce Ivanice I. a II. stupeň Návrh na rozšírenie školského obvodu mal byť konzultovaný aj
s riaditeľkou ZŠ
- Peter Hencz – riaditeľka ZŠ bola oboznámená so žiadosťou obce Ivanice, nemala žiadne
námietky.

- Furmanová Ildikó poďakovala za doterajšiu spoluprácu. Ako hlavná kontrolórka obce aj
doteraz svoju funkciu vykonávala svedomite podľa svojich najlepších vedomostí
a schopností. Poďakovala poslancom za získané hlasy pri voľbe hlavného kontrolóra, kde zo
siedmich poslancov dostala podporu od šiestich poslancov. Ubezpečila ich, že aj v budúcnosti
svoju prácu vykonáva v prospech obce.

K bodu č.7 Schválenie návrhu uznesení .
Predseda návrhovej komisie Ing.Karczag Jozef predložil obecnému zastupiteľstvu návrh
uznesenia. Uznesenie od č.01/2017-OZ do uznesenie č.3/2017-OZ tvorí prílohu tejto
zápisnice.

K bodu č. 7 Záver
Nakoľko program prvého zasadnutia bol vyčerpaný, p.Peter Hencz, starosta poďakoval
poslancom a ostatným prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 16,48 h.
Zapísala: Jolana Zsírosová

................................
Peter H e n c z
starosta obce Bátka

Overovatelia:

Bódiová Andrea

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

Vas Róbert

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

Prílohu tejto zápisnice budú tvoriť uznesenia!

