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                                 OBEC B Á T K A  
 
 
Číslo 03/OZ/2017 
 

Zápisnica  
 

napísaná v priebehu tretieho zasadnutia  
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 28. 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 

Ing.Karczag Jozef 
Nagy Gabriel 
Simon Zoltán   
Vas Róbert 

 
Ďalší prítomní a pozvaní hostia: 
 
    Furmanová Ildikó, hlavná kontgrolórka 
    Zsírosová Jolana, pracovníčka OÚ 
 
     
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. Doplnenie VZN č. 3/2009 – určenie školského obvodu Zádor 5-9 roč. 
6. Smernica o tvorbe a použitia sociálneho fondu 
7. Úprava rozpočtu 
8. Rozsah právomocí starostu pri čerpaní rozpočtu 
9. Schválenie dodatku VZN - o určení prevádzkového času a podmienkach predaja 

a poskytovaní služieb /15.4.2009/ 
10. Schválenie dodatku VZN – o podmienkach chovu držania a manipulácia s domácimi 

a úžitkovými zvieratami na území obce Bátka  
11. Diskusia: 
12. Záver 

 

 
 



K bodu č.1.Otvorenie zasadnutia 
 
V roku 2017 tretie 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 5 podľa prezenčnej 
listiny, dvaja poslanci sa nezúčastnili na zasadnutí 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. Starosta obce 
navrhol hlasovať o programe. Poslanci hlasovali o programe. 
Program tretieho zasadnutia OZ 3/2017  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. Andreu Bódiovú. 
 
Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov 
p. Nagy Gábor a p. Zoltán Simon 
 
Zapisovateľka: Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil 
 p. Jolanu Zsírosovú 
 

 
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. Ing Karcag Jozef sa informoval u advokátky 
JUDr. Miriam Bitalovej, ktorá bude riešiť tento dlhoročný spor. Písomnosti budú odovzdané 
pani advokátke  a následne sa dojedná termín stretnutia za účasti poslancov a starostu obce. 
 
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. 
 



Správu o plnení uznesení jednohlasne prijali. 
Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0   Zdržalo sa – 0 
Bódiová Andrea 
Ing.Karczag Jozef 
Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
Vas Róbert 
 
 
K bodu č. 5 Dodatok č.2/2017 k VZN č. 3/2009- určenie školského obvodu Zádor 5-9 roč. 

Peter Hencz starosta obce predložil OZ na schválenie žiadosť obce Zádor o pridelenie obce 
Zádor do školského obvodu Bátka a to na  II. stupni. 
Starosta obce predložil návrh uznesenia  – Pridelenie obce Zádor do školského obvodu Bátka 
II. stupeň. 
Poslanci predložený návrh dodatku č. 2/2017 k VZN č. 3/2009  schválili jednohlasne . 
 
Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0   Zdržalo sa – 0 
Bódiová Andrea 
Ing.Karczag Jozef 
Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
Vas Róbert 
 

 
K bodu č. 6 Smernica o tvorbe a použitia sociálneho fondu   
 
Jolana Zsírosová pracovníčka OcÚ vypracovala   Smernicu pre tvorbu a použitie finančných 
prostriedkov zo sociálneho fondu pre zamestnancov obce Bátka na rok 2017.  
Použitie sociálneho fondu článok 3 / 1, písm. a). Príspevok na stravovanie zamestnancov, bol 
stanovený na 0,52€ na jeden stravný lístok alebo hlavné jedlo. 
Ildikó Furmanová k článku 3/1, písm. b). dodala, že výšku na rekondičné pobyty 
zamestnancov  podľa predpisov je potrebné uviesť v jednotkovej cene. Na rekondičné pobyty 
sa určila  výška príspevku na 50,-€ pre zamestnanca OcÚ a MŠ Bátka. Smernica pre tvorbu 
a použitie finančných prostriedkov zo sociálneho fondu tvorí prílohu tejto zápisnice. 
Poslanci predloženú Smernicu pre tvorbu a použitie finančných prostriedkov zo sociálneho 
fondu pre zamestnancov obce Bátka na rok 2017 so zmenou v článku 3,/1, písmeno b). 
s uvedenou pevnou čiastkou 50,-€ pre zamestnanca OcÚ a MŠ Bátka na rekondičný pobyt 
schválili jednohlasne. 
 
Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0   Zdržalo sa – 0 
Bódiová Andrea 
Ing.Karczag Jozef 
Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
Vas Róbert 
 
 
 
 



K bodu č. 7 Úprava rozpočtu 
 
Ildikó Furmanová hlavná kontrolórka obce  navrhla úpravu rozpočtu  v rámci schváleného 
rozpočtu v bežných príjmoch a výdajoch podľa priloženého návrhu na zmenu rozpočtu zo dňa 
24.3.2017. Hlavná kontrolórka konštatovala, že zmenu rozpočtu v príjmovej časti by bolo 
potrebné vykonať z dôvodu odkúpenia bytu do vlastníctva, z dôvodu vyrovnania  nedoplatkov 
nájmu z minulých období a z dôvodu nevyrovnanej pohľadávky. 
Úpravu rozpočtu je potrebné vykonať zo strany ZŠ – Bátka  z dôvodu nevyčerpania 
finančných prostriedkov z roku 2016. 
Poslanci s návrhom kontrolóra súhlasili, a jednohlasne schválili zmenu rozpočtu. 
 
Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0   Zdržalo sa – 0 
Bódiová Andrea 
Ing.Karczag Jozef 
Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
Vas Róbert 
 
 
K bodu č. 8 Rozsah právomoci starostu pri čerpaní rozpočtu 
 
Ing. Jozef  Karczag, zástupca starostu navrhol zmenu č.1/2017 v Zásadách hospodárenia 
s finančnými prostriedkami obce Bátka č. 4/2010 §22 Schvaľovanie zmeny rozpočtu 
starostom bod č.3 nasledovne: 
Starosta obce je oprávnený schváliť rozpočtové opatrenie – rozpočtový presun príjmov 
a výdavkov v rámci schváleného rozpočtu obce nasledovne: 
Rozpočtové príjmy:   120 – 1 000,-€ 
    130 -  1 000,-€ 
    210 – 1 000,-€ 
Rozpočtové výdavky:  610 – 1 000,-€ 
    620 – 1 000,-€ 
    630 – 1 000,-€ 
    650 – 1 000,-€ 
Poslanci  návrh Ing. Jozefa Karczaga, zástupcu starostu OcÚ  jednohlasne schválili. 
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Bátka č. 4/2010 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. 9 Schválenie dodatku č 1/2017 VZN – o určení prevádzkového času 
a podmienkach predaja a poskytovaní služieb zo dňa 15.4.2009  
 
Návrh VZN bol prejednaný na zasadnutí OZ 09.03.2017 
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 10.03.2017 



- zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 10.03.2017 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do : 24.03.2017 
Doručené pripomienky /počet/: 2 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 28.03.2017 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 28.03.2017 
Dodatok č. 1/2017 k VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 28.03.2017 pod 
č.: 18/2017 
Dodatok č. 1/2017 k VZN vyvesené na úradnej tabuli, internet. str. obce Bátka dňa: 
28.03.2017 
Bude zvesené z úradnej tabule obce Bátka dňa: 12.04.2017 
Dodatok č. 1/2017 k VZN nadobúda účinnosť dňom:  13.04.2017 
 
K návrhu dodatku č. 1/2017 k VZN do 24.03.2017 boli doručené 2 pripomienky. 

1. Prvá pripomienka od p. Ladislava Szívosa bola doručená na mail-ovú adresu obce 
Bátka, ktorú  pán Peter Hencz, starosta prečítal. Pripomienku p. L Szívosa poslanci 
berú na vedomie. 

2. Druhú pripomienku doručil pán Ing. Jozef Karczag, zástupca starostu osobne dňa     
22. 3.2017. Navrhol VZN č. 2/2009 článok IV. Určenie priestranstva trhoviska, tržnice 
a príležitostného trhu č.2 doplniť o Parkovisko pred Obecným úradom. 

Poslanci  hlasovali o návrh pána Ing. Jozefa Karczaga a návrh schválili, proti hlasoval jeden 
poslanec a za doplnenie dodatku č.1/2017 k VZN č. 2/2009  hlasovali štyria poslanci,. 
 
Hlasovanie: Za – 4   Proti – 1  Zdržalo sa – 0 
Bódiová Andrea  Nagy Gábor 
Ing.Karczag Jozef 
Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
Vas Róbert 
 
 
 
K bodu č. 10 Schválenie dodatku č 1/2017 VZN – o podmienkach chovu držania 
a manipulácia s domácimi a úžitkovými zvieratami na území Obce Bátka zo dňa 
01.01.2000  
 
Návrh dodatku č.1/2017 VZN bol prejednaný na zasadnutí OZ 09.03.2017 
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 10.03.2017 
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 10.03.2017 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do : 24.03.2017 
Doručené pripomienky /počet/: 0 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu dodatku k VZN uskutočnené dňa: 28.03.2017 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu dodatku k VZN doručené poslancom dňa: 28.03.2017 
Dodatok k VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 28.03.2017 pod č.: 19/2017 
Dodatok k VZN vyvesené na úradnej tabuli, internet. str. obce Bátka dňa: 28.03.2017 
Bude zvesené z úradnej tabule obce Bátka dňa: 12.04.2017 
Dodatok č. 1/2017 k VZN nadobúda účinnosť dňom:  13.04.2017 
 
K návrhu dodatku č.1/2017 k VZN do 24.03.2017 neboli doručené pripomienky. 
Poslanci  hlasovali o dodatok č. 1/2017 k VZN o podmienkach chovu držania a manipulácia 
s domácimi a úžitkovými zvieratami na území obce Bátka zo dňa 01.01.2000. 



Dodatok č. 1/2017 k VZN jednohlasne schválili. 
Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0   Zdržalo sa – 0 
Bódiová Andrea 
Ing.Karczag Jozef 
Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
Vas Róbert 
 
 
K bodu č. 11  Diskusia 
 
Pán Peter   H e n c z, starosta oznámil, že v piatok 31. marca 2017 sa uskutoční  
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, na ktorú srdečne pozval prítomných.                                                                  
                                         
Lampiónový sprievod ktorý bol naplánovaný na 1. mája 2017 sa preloží na 30. apríla 2017. 
Po lampiónovom sprievode je naplánované stavanie mája. Budú postavené malé ohniská na 
opekanie slaniny v rodinnom a priateľskom kruhu na trávniku oproti Potraviny Malibu. 

Pán Peter H e n c z, starosta oznámil, že bol vyhodnotený zámer projektu a obec Bátka na 
usporiadanie Dňa obce získala finančné prostriedky vo výške 2 000,- €. Termín usporiadania 
dňa obce sa predpokladá na mesiac august alebo september. 

Pán Peter H e n c z, starosta obce na základe pripomienok pána Ladislava Szívosa požiadal 
hlavnú kontrolórku obce pani Ildikó Furmanovú pripraviť na ďalšie zasadnutie OZ správu 
o tom, či je v rozpore so zákonom zamestnanie rodinných príslušníkov na OcÚ. 

K bodu č. 12 Schválenie návrhu uznesenia 
 
Predseda návrhovej komisie Ing. Karczag Jozef predložil obecnému zastupiteľstvu na 
schválenie návrh uznesení. Uznesenie od č.12 /2017- OZ do uznesenie č.19 /2017 – OZ tvoria 
prílohu tejto zápisnice. 
 
  
K bodu č. 13 Záver 
Starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť. Program druhého 
zasadnutia OZ bol vyčerpaný a zasadnutie bolo ukončené o 19,45 hod. 
 
Zapísala: Jolana Zsírosová 
 
 
 

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

                                                                                          starosta obce Bátka 
 
 
 
Overovatelia:  Nagy Gábor     ............................... 

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


