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                                 OBEC B Á T K A  
 
Číslo 02/OZ/2017 
 

Zápisnica  
 

napísaná v priebehu druhého zasadnutia  
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 9. marca 2017 

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 
Tóth Tomáš   
Vas Róbert 

 
Ďalší prítomní a pozvaní hostia: 
 
    PaedDr. Sebőková Csilla, riaditeľka ZŠ Bátka 
    Furmanová Ildikó, hlavná kontgrolórka 
    Zsírosová Jolana, pracovníčka OÚ 
    Šafářová Olga 
    Burszky Ján 
    Alžbeta Kempná 
P r o g r a m : 
 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
4. Kontrola planenia prijatých uznesení z predošlých zasadnutí 
5. Zámer projektu ZŠ Bátka 
6. Zámer na vytvorenie sociálneho podniku 
7. Projekt- Rekonštrukcia OÚ 
8. Návrh dodatku k VZN o určení prevádzkového času a podmienkach predaja 

a poskytovaní služieb /15.4.2009/ 
9. Návrh dodatku k VZN o podmienkach chovu držania a manipulácia s domácimi 

a úžitkovými zvieratami na území obce Bátka 
10. Diskusia  
11. Návrh na uznesenie  
12. Záver 



 
 
 
K bodu č.1.Otvorenie zasadnutia 
 
V roku 2017 druhé 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 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. Pán starosta 
navrhol presunúť bod programu č. 8 a 9 do bodu č. 5 a 6. Starosta obce navrhol hlasovať 
o programe so zmenami. Poslanci hlasovali o programe, program druhého zasadnutia OZ 
2/2017 so zmenami 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.  
 
Predseda návrhovej komisie: za predsedu návrhovej komisie starosta odporučil poslanca 
Ing. Jozefa Karczaga, za člena návrhovej komisie: p. Andreu Bódiovú. 
 
Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov 
p. Tomáš Tóth a p. Robert Vas 
 
Zapisovateľka: Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil 
 p. Jolanu Zsírosovú 
 

Predseda návrhovej komisie pán Ing. Jozef Karczag navrhol: 
a).  k bodu č. 5 Návrh VZN o určení prevádzkového času a podmienkach predaja 
a poskytovaní služieb zo dňa /15.4.2009/doplniť o výraz  Návrh dodatku VZN, 
b). v bode č  10.  určiť plat starostu obce na rok 2017, a schváliť plat hlavnej kontrolórky obce 
účinnosťou od 1.2.2017 na bežný rok. 

 
Poslanci hlasovali o navrhnuté body predsedom návrhovej komisie a). a b)., návrhy 

boli schválené jednohlasne.  
 

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



K bodu č.4. Kontrola plnenia prijatých uznesení 
Kontrolu 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. 
Uznesenie č. 30, 99 napojenie na kanalizáciu a ČOV – v plnení. 
Uznesenie č. 13/2016 modernizácia VO – ponuka od fy. Marvor sa rieši – v plnení. 
Uznesenie č. 34/2016 – 39/2016, predaj obecných bytov pre nájomcov na základe zákona č. 
182/1993 .z. § 5 ods. 1 Ján Péntek, nar. 28.05.1974, trvale bytom Bátka č. 180, 98021 – 
v plnení, 
Gabriel Péntek, bytom Bátka č. 180. 98021, byt odkúpil do vlastníctva. 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0 
Bódiová Andrea 
Ing.Karczag Jozef 
Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
Tóth Tomáš 
Vas Róbert 
Burszky Csaba 
 

 

K bodu č.5 Návrh dodatku k VZN o určení prevádzkového času a podmienkach predaja 
a poskytovaní služieb /15.4.2009/ 
Pán Peter Hencz, starosta obce navrhol doplniť VZN o určení prevádzkového času 
a podmienkach predaja a  poskytovaní služieb zo dňa 15.4.2009 o  dodatok VZN o 
 podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach 
a ambulantný predaj na území Obce Bátka a Trhový poriadok obce Bátka /ďalej len 
VZN/. K návrhu dodatku VZN došlo z toho dôvodu, že obec Bátka obdržala list od SZČO so 
sídlom Bátka, v ktorej protestovali proti obchodníkom s ambulantným predajom. Svoj protest 
odôvodnili tým, že sa im značne znížia tržby najmä v dňoch vyplácania soc. dávok a podpory 
v nezamestnanosti. Žiadali, aby sa našlo riešenie, a aby obmedzili ambulantný predaj na 
území obce Bátka. Na zasadnutí sa zúčastnili pani Oľga Šafářová, pán Ján Burszky a pani 
Alžbeta Kempná, ktorý sa pridali k diskusií o vyriešenie tohto problému, a vyjadrili svoje 
obavy. 
Boli navrhnuté: 
Tomás Tóth - Zvýšenie miestneho poplatku – bola odmietnutá, nakoľko počas roka schválené 
dane a poplatky nie je možné zmeniť. 
Burszky Ján - Na frekventovaných miestach väčší poplatok – zamietnuté z toho istého dôvodu 
Alžbeta Kempná - Aby bol zakázaní predaj na území obce Bátka  – zamietnuté, lebo sú služby 
a výrobky, ktoré sú dostupné obyvateľom len ambulantným predajom, ako napr.: priesady, 
okrasné dreviny a kry, atď. 
Gábor Nagy - Selektovanie: zoznam výrobkov ktoré sa môžu predávať – zamietnuté. 
Poslanci sa zoznámili obsahom návrhu dodatku VZN a rozhodli, že sa určia miesta na trhový 
predaj a na ambulantný predaj nasledovne: 



Určenie priestranstva trhoviska, tržnice a príležitostného trhu:   
 
- Futbalové ihrisko: číslo parc. C296 
- Parkovisko pred Obecným úradom: číslo prac. C 2/3, 5/2 
- Areál školy: C 31/1 
- Parkovisko pred potraviny Malibu: C 613/1 
- Starý kultúrny dom: C 284 
 
Verejnosti prístupné pozemky na ambulantný predaj:  
- Starý mlyn: C 302 
 
Návrh k dodatku VZN bude vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 10.3.2017, a zverejnený na 
internetovej adrese obce dňa 10.03.2017. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN 
do: 24.3.2017. 
 
Poslanci predložený návrh dodatku VZN so zmenami určenia miesta na trhoviska, tržnice 
a ambulantného predaja na území obce Bátka schválili jednohlasne .Návrh dodatku VZN č. 
1/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0 
Bódiová Andrea 
Ing.Karczag Jozef 
Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
Tóth Tomáš 
Vas Róbert 
Burszky Csaba 
 

K bodu č. 6. Návrh dodatku k VZN o podmienkach chovu držania a manipulácia 
s domácimi a úžitkovými zvieratami na území obce Bátka 
Pán Peter Hencz starosta obce,  navrhol doplniť VZN o podmienkach chovu držania 
a manipulácia s domácimi a úžitkovými zvieratami na území obce Bátka o návrh dodatku 
o chove, vodení a držaní psov na území Obce Bátka. 

Návrh k dodatku VZN bude vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 10.3.2017, a zverejnený na 
internetovej adrese obce dňa 10.03.2017. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN 
do: 24.3.2017 a tvorí prílohu tejto zápisnice. 
Po oboznámení obsahom, poslanci návrh dodatku VZN č. 2/2017o chove, vodení a držaní 
psov na území Obce Bátka bez zmeny jednohlasne schválili. 

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



K bodu č. 7 Zámer projektu ZŠ Bátka  
Riaditeľka ZŠ Bátka-Alapiskola Bátka PaedDr Csilla Sebőková predniesla zámer projektu. 
Zámerom projektu je zvýšiť počet tried na škole z dôvodu delenia žiakov v ročníkoch 1-2 a  
5-6 do skupín pri výuke slovenského jazyka. Je potrebné vytvoriť špecializované učebne 
konvertovaním skladu uhlia, kde by dostali miesto školská knižnica a sála výpočtovej 
techniky. Zo sály výpočtovej techniky a z knižnice ktoré sú v areáli školy by sa vytvorili nové 
triedy. Prístavba k hlavnej budove nie je možná, preto toto riešenie by bolo ideálne. 
Vytvorenie nových učební je potrebné aj z toho dôvodu, že počet žiakov na ZŠ Bátka v roku 
2017 dosiahol 517 a je predpoklad, že sa v budúcnosti bude zvýšiť, dôvodom vytvárania 
nových tried je prijatý zákon o povinnom predškolskom vzdelávaní detí od 5 rokov, ktorá 
nadobudne účinnosť v roku 2018. Na základe projektovej dokumentácie pani riaditeľka ZŠ 
vyčíslila náklady projektu  vo výške 180 000,- €., vlastný podiel na projekt cca 9 000,- €. 
Po akceptovaní zámeru projektu by prestavba na ZŠ Bátka začala v auguste bežného roka. . 
 
Predloženie zámeru projektu poslanci jednohlasne schválili. 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0 
Bódiová Andrea 
Ing.Karczag Jozef 
Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
Tóth Tomáš 
Vas Róbert 
Burszky Csaba 
 

K bodu č.8. Zámer projektu na vytvorenie sociálneho podniku 

Pán Peter Hencz starosta obce, predniesol zámer projektu na vytvorenie sociálneho podniku. 
Právnou formou Sociálneho podniku by bola s.r.o, ktorá by mala činnosť udržať 3 roky. Na 
vytvorenie a udržanie podniku, na obstaranie strojov a na mzdy by boli k dispozícii na 3 roky 
200 000,- €. V sociálnom podniku by boli vytvorené pracovné miesta pre 5 osôb. V bývalej 
stolárskej dielne by sa vykonávala hlavná činnosť obrábanie dreva, drobné opravy, 
vyhotovenie drobných drevených vecí podľa potreby obyvateľov a obce. Aby sa stroje mohli 
prevádzkovať je potrebné vykonať kontrolu strojov /certifikovanie zariadení/ 
a elektroinštalácia budovy. Pán starosta skonštatoval, že budova stolárskej dielne je 
v havarijnom stave. Na odstránenie hav. stavu obec nevie vyčleniť prostriedky. Tento stav by 
sa odstránil  z prostriedkov na vytvorenie stolárskej dielne z projektu. Záujem o výrobu 
prejavila pani Alžbeta Kempná a skonštatovala, že by aj ona rada využila služby sociálneho 
podniku.Predloženie zámeru projektu poslanci jednohlasne schválili.  

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



 
K bodu č. 9  Projekt – Rekonštrukcia OcÚ 
Pán Peter.Hencz starosta obce predložil  projekt na rekonštrukciu OcÚ, cieľom úspory 
energie.  Od tohto projektu v decembri roku 2016 Ministerstvo pôdohospodárstva odstúpilo. 
Životné prostredie (Envirofond) tento projekt reštartovalo, a preto je možné projekt 
realizovať. Pôvodný plán bol modifikovaný na zrubovú strechu. Náklady na rekonštrukciu 
strechy a zateplenie OcÚ sú vo výške 195 000,-  €, z toho vlastné náklady tvoria  5%  -  
9750,-€.Pán starosta predložil geometrický plán rekonštrukcie OcÚ.  
 
Predložený  projekt poslanci jednohlasne schválili. 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0 
Bódiová Andrea 
Ing.Karczag Jozef 
Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
Tóth Tomáš 
Vas Róbert 
Burszky Csaba 
 
 
K bodu č. 10 Určenie platu starostu obce a schválenie platu hlavnej kontrolórky obce 

Pán Ing. Jozef Karczag zástupca starostu obce, predložil návrh na určenie platu starostu obce. 
Plat starostu obce Bátka v roku 2017 v rozsahu plného úväzku sa upraví v súlade so zákonom 
NR SR sč. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových podmienkach starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Návrh vypracovala pani 
Jolana Zsírosová, administratívna pracovníčka obce súlade so zákonom. S návrhom uznesenia 
o určení platu starostu Obce Bátka boli oboznámení poslanci, ktorý po konzultácií určili plat 
starostu obce na bežný rok so spätnou splatnosťou od 01.01.2017. Uznesenia č 11/2017 písmo 
a). a dôvodová správa tvoria  prílohu zápisnice zo zasadnutia OZ 2/2017. 

Predložení  návrh na určenie platu starostu poslanci jednohlasne schválili. 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0 
Bódiová Andrea 
Ing.Karczag Jozef 
Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
Tóth Tomáš 
Vas Róbert 
Burszky Csaba 
Pán Ing. Jozef Karczag zástupca starostu obce, predložil návrh na schválenie platu hlavnej 
kontrolórky obce . Plat hlavného kontrolóra sa určí v súlade s § 18 c. zák. č.  369/1990 Zv. 
O obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. Plat hlavnej kontrolórky obce Bátka 
vypracovala pani Jolana Zsírosová, zamestnankyňa obecného úradu na základe zákona 
v rozsahu pracovného úväzku. Návrh bol predložený, poslanci po prerokovaní navrhli plat 
hlavnej kontrolórky navýšiť o 20%. Návrh uznesenia o schválení platu hlavného kontrolóra 
obce Bátka sa upraví na základe návrhu obecného zastupiteľstva. Uznesenia č 11/2017 bod 
písmo b). a dôvodová správa tvoria  prílohu zápisnice zo zasadnutia OZ 2/2017. 



Plat hlavnej kontrolórky obce s účinnosťou od 01.02.2017 s navýšením o 20% poslanci 
schválili jednohlasne. 

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

 

K bodu č. 11 Diskusia  
 
Pán Peter Hencz starosta obce navrhol riešiť zber zeleného odpadu. Problematika odstránenia 
zeleného odpadu je aktuálna, lebo obyvatelia nemajú možnosť zelený odpad odstrániť, Tento 
problém je potrebný vyriešiť, nakoľko odstránene takéhoto odpadu je aktuálne do neskorej 
jesene. Navrhol aby OcÚ nakúpil 10 ks smetnej nádoby určený na zelený odpad. Obyvatelia 
by mali možnosť odkúpiť tieto nádoby, po prípade záujmu dokúpiť nádoby a OcÚ zabezpečí 
zber a uskladnenie zeleného odpadu. 
 
Pán Peter Hencz starosta obce oboznámil prítomných s plánom rozvoja obce. V obci Bátka sú 
dostupné pozemky na odkúpenie od Pozemkového fondu. Pre širokú verejnosť a záujemcov 
dňa 23. marca 2017 sa uskutoční informačný deň, kde budú informovať verejnosť pozvaní 
zástupcovia firmy montovaných domov, zamestnanec banky OTP, projektant Juraj Furman. 
Poprosil prítomných aby kvôli rozvoju obce toto stretnutie s pomocou internetu šírili. 
Stretnutie bude šírené v regióne aj pomocou tlače Gömöri lap. 
 
Pán Peter Hencz starosta kobce pozval prítomných na Spomienkovú slávnosť 15. marca 2017 
ktorá sa uskutoční o 18,00 hod. v reformovanom kostole.  
 
31. marca 2017 sa plánuje oslava - udelenie čestného občianstva Obce Bátka rodákovi 
z Bátky, historikovi  PhD. Attilovi Simonovi pri príležitosti jeho životného jubilea za šírenie 
dobrého mena rodnej obce vo svojej vedeckej práci. 
 

1. mája 2017 sa uskutoční v obci lampiónový sprievod.  

V roku 2017 obec plánuje usporiadať Deň obce tým, že sa podá zámer projektu na získanie 
finančných prostriedkov pre uskutočnenie tejto udalosti. 

V roku 2017 sa plánuje príprava projektovej dokumentácie na opravu chodníka  dolnej časti 
Bátky.   

Pán  Zoltán Simon poslanec  sa informoval o možnosti využitia sociálneho fondu pre 
zamestnancov MŠ Bátka.  Informoval sa aj o oprave cesty druhej kategórie v obci smerom na 
Rimavskú Seč. 



K prvej otázke pán starosta Peter Hencz sa vyjadril nasledovne: - s možnosťou využitia 
prostriedkov sociálneho fondu sa plánuje na ďalšom zasadnutí OZ.  

K druhej otázke  pán starosta Peter Hencz sa vyjadril nasledovne:  cestu druhej kategórie 
spravuje VÚC. O oprave cesty bolo požiadane, ale požiadavke vyhovené doposiaľ nebolo.    

K bodu č. 12 Schválenie návrhu uznesenia 
Predseda návrhovej komisie Ing. Karczag Jozef predložil obecnému zastupiteľstvu na 
schválenie návrh uznesení. Uznesenie od č.4 /2017- OZ do uznesenie č.11 /2017 – OZ tvoria 
prílohu tejto zápisnice a boli schválené jednohlasne. 
 
  
K bodu č. 13 Záver 
 
Starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť. Program druhého 
zasadnutia OZ bol vyčerpaný a zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,15 hod. 
 
Zapísala: Jolana Zsírosová 
 
 
 
 
 

.................................................... 
Peter H e n c z  

                                                                                          starosta obce Bátka 
 
 
 
 
Overovatelia: Vas Róbert     ............................... 
 

Tomáš Tóth    ............................... 


