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                                 OBEC B Á T K A  
 
 
Číslo 04/OZ/2017 
 

Zápisnica  
 

napísaná v priebehu štvrtého zasadnutia  
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 08. júna 2017 

o 17,00 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 plnenia prijatých uznesení z predošlých zasadnutí 
5. Záverečný účet obce  Bátka za rok 2016 
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu 2016 
7. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 
8. Správa hlavnej kontrolórky k bodu č.11 OZ/03/2017 - zamestnanie rod. príslušníkov 
9. Rozpočtové  opatrenie  - vykonanie zmeny v rozpočte 
10. Opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov  
11. Schválenie spolufinancovania k projektu ZŠ 
12. Predaj obecného pozemku 
13. Aktuálne otázky- návrh zmeny podmienok využívania areálu ZŠ – Alapiskola Bátka  
14. D i s k u s i a 
15. Návrh na uznesenie 
16. Záver 

 



K bodu č.1.Otvorenie zasadnutia 
 
V roku 2017 štvrté 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. Neprítomní poslanci: Csaba Burszky, Tomáš Tóth. 
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 na 
podnet pána poslanca Roberta Vaša navrhol rozšírenie programových bodov zasadnutia 
doplniť o bod 13  Návrh zmeny nariadenia OZ v Bátke o podmienkach využívania areálu 
Základnej školy – Alapiskola Bátka. Starosta obce navrhol hlasovať o programe. Poslanci 
hlasovali o programe. 
Program štvrtého zasadnutia OZ 4/2017 so zmenou  bol schválený jednohlasne.                               
 
Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0   Zdržalo sa – 0 
Bódiová Andrea 
Ing.Karczag Jozef 
Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
Vas Róbert 
 
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 – 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 
 

Kontrolu plnenia uznesení vykonal Ing Karczag Jozef. 
Uznesenie č. 26/2015 nebolo vyriešené. Termín stretnutia s advokátkou JUDr. Miriam 
Bitalovou  nie je určený. Právne stanovisko- písomné vyjadrenie vo veci nedoplatku na 



nájomnom u p. Pásztora nemáme. Ing Karcag Jozef s advokátkou JUDr. Miriam Bitalovou 
dojedná termín stretnutia tým, že Obecné zastupiteľstvo sa prispôsobí k termínu stretnutia 
určenú pani advokátkou.  
Obecné zastupiteľstvo správu o plnení uznesení č. 26/2015 jednohlasne berie na vedomie. 
 
Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0   Zdržalo sa – 0 
Bódiová Andrea 
Ing.Karczag Jozef 
Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
Vas Róbert 
 
 
K bodu č. 5   Záverečný účet obce Bátka za rok 2016 

 Hlavná kontrolórka obce p. Ildikó Furmanová informovala poslancov o spracovaní 
záverečného účtu. Tento bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 24.05.2017.  Návrh 
záverečného účtu obce Bátka za rok 2016 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a zohľadňuje aj ustanovenia 
zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p. a zákona č. 
597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. v z.n.p. 
a ostatné súvisiace právne normy. Poslanci sa obsahom záverečného účtu oboznámili.              
Predseda návrhovej komisie Ing. Jozef  Karczag dodal pripomienku – žiadal v budúcnosti 
záverečný účet okrem toho že je zverejnený na úradnej tabuli obce zaslať emailom pre členov 
obecného zastupiteľstva, ďalšie pripomienky ani otázky k prerokovanému bodu programu 
nemali. 

 Záverečný účet obce Bátka a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 tvoria 
neoddeliteľnú časť zápisnice. Návrh záverečného účtu predkladala Ildikó Furmanová hlavná 
kontrolórka obce, spracovala Jaroslava Nagyová v Bátke dňa 23. 5. 2017.                  
Záverečný účet a celoročné hospodárenie poslanci schválili bez výhrad.                                   

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

 

K bodu č. 6  Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu 2016 

Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2016 prečítala hlavná kontrolórka obce pani 
Ildikó Furmanová. V stanovisku uviedla, že záverečný účet je v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, obec je povinná overiť účtovnú uzávierku za rok 2016 
auditorom, záverečný účet bol zverejnený na úradnej tabuli obce, hospodárenie a finančné 
vzťahy obce vo vzťahu k okolitým subjektom bolo vysporiadané a obsahuje aj ďalšie 
náležitosti v súlade s právnymi predpismi. Hlavná kontrolórka obce v stanovisku doporučila 
obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet a hospodárenie obce Bátka za rok 2016 bez 
výhrad. Stanovisko k záverečnému účtu obce Bátka za rok 2016 tvorí neoddeliteľnú časť 



zápisnice. Návrh záverečného účtu predkladala Ildikó Furmanová hlavná kontrolórka obce, 
spracovala Jaroslava Nagyová v Bátke dňa 23. 5. 2017.                                                                     
Poslanci stanovisko hlavnej kontrolórky obce vzali na vedomie a záverečný účet obce 
schválili jednohlasne bez výhrad.  

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

 

K bodu č. 7 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 

 Hlavná kontrolórka obce p. Ildikó Furmanová predložila obecnému zastupiteľstvu na 
schválenie plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017. V súlade s ustanovením § 18 f ods. 1 
písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Je 
povinnosťou hlavnej kontrolórky predložiť raz za 6 mesiacov na schválenie obecnému 
zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky je neoddeliteľnou časťou zápisnice. 
Poslanci plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 jednohlasne schválili. 
 
Hlasovanie: Za – 5 Proti – 0 Zdržalo sa – 0 
Bódiová Andrea 
Ing.Karczag Jozef 
Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
Vas Róbert 
 

 K bodu č. 8 Správa hlavnej kontrolórky k bodu č. 11 zo zasadnutia OZ/03/2017 

 Ildikó Furmanová hlavná kontrolórka obce predložila obecnému zastupiteľstvu na 
základe požiadania starostu obce pána Petra Hencza zákon o výkone práce vo verejnom 
záujme 552/2003 Z.z. obmedzenia zamestnancov verejnej služby, podľa § 7 zákona 
zamestnancov, ktorí sú blízkymi osobami, nemožno zaradiť do vzájomnej priamej 
organizačnej podriadenosti alebo nadriadenosti alebo tak, aby jeden podliehal pokladničnej 
kontrole alebo účtovnej kontrole toho druhého. Ide o rozšírenie obmedzení u zamestnancov 
pri výkone prác vo verejnom záujme. Pod pojmom blízke osoby zákon rozoznáva dve 
kategórie týchto fyzických osôb. Sú to:                                                                                      
a). príbuzní v priamom rade (t.j. rodičia a deti, prarodičia a vnuci, súrodenci a manželia), ktorí 
sú osobami blízkymi bez ohľadu na ich vzájomné osobné vzťahy.                                           
b). iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere (vzdialenejší príbuzní, druh a družka, 
opatrovník a opatrovanec a pod.), ktoré sú osobami blízkymi na základe vzájomných 
osobných vzťahov, môže ísť napr. aj o spolužitie v domácnosti.                               

Hlavná kontrolórka obce p. Ildikó Furmanová konštatovala, že na základe hore uvedených 
skutočností na Obecnom úrade v Bátke ani jeden zo zamestnancov nespadá do okruhu priamej 
organizačnej podriadenosti štatutára obce, ktorý by vykonával pracovné zaradenie 
podliehajúce vedeniu pokladne a účtovníctva. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme 



552/2003 Z.z. nevzťahuje na poslancov OZ a v tomto prípade neplatí obmedzenie práce vo 
verejnom záujme.                                                                                                                
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky k bodu č. 11 zo 
zasadnutia OZ/03/2017. 

Hlasovanie: Za – 5  Proti – 0  Zdržalo sa – 0 
Bódiová Andrea 
Ing.Karczag Jozef 
Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
Vas Róbert 
 
 
K bodu č. 9 Rozpočtové opatrenie č.  – vykonanie zmeny v rozpočte 

Administratívna pracovníčka Ocú Bátka pani Jolana Zsírosová predložila návrh tretej 
úpravy rozpočtu za rok 2017. Rozpočet príjmov bol upravený o dobropis za vyúčtovanie 
spotreby elektriny a plynu za rok 2016 vo výške 8132,13€. Rozpočet výdavkov bol upravený 
za podmienky dodržania vyrovnaného rozpočtu, boli upravené položky výdavkov podľa 
predkladaného materiálu (ktorý tvorí prílohu zápisnice OZ/04/2017),k návrhu na zmenu 
rozpočtu zo dňa 5.6.2017.  Starosta vyzval poslancov na podanie pripomienok 
k prerokovanému bodu programu.                                                                                                                              
Poslanci úpravu rozpočtu schválili jednohlasne bez pripomienok.                                    

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

 
K bodu č 10 Opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov 
 

Predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Karczag predniesol opatrenie na odstránenie 
zistených nedostatkov. Upozornenie prokurátora č. sp. Pd 23/17/6609-2 zo dňa 11.apríla 2017 
podaného Okresnou prokuratúrou Rimavská Sobota. Podľa ustanovenia § 30 zákona 
o prokuratúre bola v obci Bátka vykonaná previerka zameraná na zhodnotenie stavu 
zákonnosti ohľadom činnosti obecného zastupiteľstva na preverenie a posúdenie obsahovej 
a formálnej správnosti prijatých uznesení za obdobie rokov 2015 a 2016. Boli vykonané 
nasledovné opatrenia:                        

1. Obecné zastupiteľstvo obce Bátka na najbližšom zasadnutí OZ prejedná zistené 
nedostatky ohľadom zvolávania zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

2. Viac pozornosti venovať k dodržaniu termínov pri zvolávaní zasadnutí obecného 
zastupiteľstva podľa ustanovenia § 12 ods. 1.ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

3. Dôsledne dodržiavať ustanovenia  -     § 13 ods. 4 písm. a) zákona 
- § 12 ods. 1. ods. 4 zákona 
- § 12 ods. 9 zákona 
- § 12 ods. 10 zákona 



Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prijaté opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov7. 
 
Hlasovanie: Za – 5  Proti – 0  Zdržalo – 0                                                               
Bódiová Andrea                                                                                                                
Ing.Karczag Jozef                                                                                                                   
Nagy Gabriel                                                                                                                         
Simon Zoltán                                                                                                                             
Vas Róbert 

 
K bodu č 11 Schválenie spolufinancovania k projektu ZŠ 
 

Starosta obce pán Peter Hencz predniesol správu Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR  projektového návrhu názvom: Zvýšenie efektívneho vzdelávania v ZŠ 
Bátka. OZ na zasadnutí dňa 9. marca 2017 uznesením č. 8/2017 schválilo zámer projektu ZŠ 
Bátka na vytvorenie nových tried zo skladu uhlia. 
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program na základe zhodnotenia 
predloženého projektového zámeru konštatoval, že projektový zámer na základe predložených 
informácií a dokumentov splnil podmienky určené vo výzve na predkladanie projektových 
zámerov a vydal vo vzťahu k projektovému zámeru pozitívnu hodnotiacu správu. Celkové 
oprávnené výdavky projektu sú vo výške 168941,- €. Spolufinancovanie k projektu ZŠ tvorí 
5% z výšky celkových oprávnených výdavkov projektu.  
Peter Hencz predkladal OZ na schválenie spolufinancovania projektu ZŠ Bátka  5% -ami. 
Obecné zastupiteľstvo bez pripomienok jednohlasne schválil 5% spolufinancovania projektu 
ZŠ Bátka. 
 
Hlasovanie: Za – 5  Proti – 0  Zdržalo sa – 0                                                           
Bódiová Andrea                                                                                                            
Ing.Karczag Jozef                                                                                                                   
Nagy Gabriel                                                                                                                         
Simon Zoltán                                                                                                                             
Vas Róbert 

 
 
K bodu č 12 Predaj obecného pozemku 
 

Starosta obce pán Peter Hencz predniesol žiadosť občana obce Bátka  (Hubay 
Koloman) zámerom odkúpenia pozemku ktorý je vo vlastníctve obce, nakoľko ide o susednú 
parcelu ktorá je nevyužitá. Starosta obce pán Peter Hencz navrhol, predaj pozemku tým, že 
kupujúci na vlastné náklady dá vyhotoviť geometrický plán. 
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje odpredaj pozemku po predložení geometrického 
plánu na pozemok ako aj zámer predaja. 
Hlasovanie: Za – 5  Proti – 0  Zdržalo sa – 0                                                          
Bódiová Andrea                                                                                                             
Ing.Karczag Jozef                                                                                                                  
Nagy Gabriel                                                                                                                         
Simon Zoltán                                                                                                                             
Vas Róbert 



K bodu č 13 Aktuálne otázky – návrh na zmenu podmienok využívania areálu ZŠ-
Alapiskola Bátka  

 
Pán Peter  H e n c z starosta obce na podnet riaditeľky ZŠ PaedDr Csilla Sebőkovej, 

predložil návrh na zmenu  podmienok využívania areálu Základnej školy Bátka verejnosťou, 
ktorý bol schválený OZ v Bátke zo dňa 27. júna 2013. Zmenu žiada z dôvodu pôsobených 
škôd v areáli školy aj na budovách školského zariadenia nasledovne: zdržiavanie sa na území 
Základnej školy každému je povolené len so súhlasom riaditeľky Základnej školy – 
Alapiskola Bátka.  
Zdržiavanie sa na futbalovom ihrisku je povolené: 

-  doba využívania ihriska je počas letných prázdnin od 9,00 hod do 21,00 hod  
--  a v ostatnom čase od 15,00 do zotmenia, maximálne  do 20,00 hodiny.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu podmienok využívania areálu Základnej školy- 
Alapiskola Bátka. 
Hlasovanie: Za – 5  Proti – 0  Zdržalo sa – 0 

Bódiová Andrea 
Ing.Karczag Jozef 
Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
Vas Róbert 
 
 
K bodu č 14 Diskusia 
 
 Pán Peter   H e n c z, starosta obce predniesol ponuku modernizácie verejného 
osvetlenia – obce Bátka spoločnosťou Energocom plus, s r o z Košíc. V ponuke je 
vypracovaná - na základe technickej charakteristiky a energetických opatrení - cenová ponuka 
na modernizáciu verejného osvetlenia veľkým dôrazom na energetickú úsporu osvetlenia 
jednotlivých objektov. Jedná sa o Variant l: Technológia LED. 

- Hlavná kontrolórka Ildikó Furmanová  sa zapojila do diskusie a vypočítala ročné 
splátky počas 6 rokov v celkovej výške 3996,00 eur.  

- Pán starosta Peter Hencz na základe ponuky vyčíslil hodnotu modernizácie verejného 
osvetlenia 18 165,- eur. 

- Hlavná kontrolórka Ildiko Furmanová vypočítala rozdiel medzi hodnotou diela 
modernizácie verejného osvetlenia 6 * 3996,- eru = 23976,-eur, rozdiel 5811,- eur. 
 

 Pán Peter   H e n c z, starosta obce skonštatoval, že koncom augusta 2017 sa začne 
realizovať výstavba vodovodu v dolnej Bátke. 

- Pán poslanec Zoltán Simon sa zapojil do diskusie a informoval sa o tom, ktoré sú 
ďalšie úseky výstavby vodovodu, a či je možnosť napojenia sa na vodovod a za aké 
podmienky. 

- Pán starosta Peter Hencz oboznámil prítomných s ďalšími úsekmi výstavby vodovodu 
v obci. - Ďalší úsek od pohostinstva v dolnej Bátke (nie je v prevádzke) smerom na 
hlavnú cestu , a smerom na MŠ Bátka. Projekt na výstavbu vodovodu v obci Bátka bol 
schválený v roku 2001,  v roku 2017 bola zo ŠR schválená dotácia na ďalšiu etapu 
výstavby vodovodu a na tento účel poskytol 150 000,- Eur.  Po realizácii občania budú 
mať možnosť na vlastné náklady napojiť sa na obecný vodovod. 

- Pani poslankyňa Andrea Bódiová sa zapojila do diskusie – Výstavbou vodovodu až 
k MŠ Bátka bude vyriešený aktuálny problém zabezpečenia pitnej vody do MŠ – 
Bátka. 



 
 Pán Peter   H e n c z, starosta obce predniesol správu o opravu cesty v obci Bátka.  

- Pán poslanec Zoltán Simon sa zapojil do diskusie a informoval sa o tom, že o úpravu 
ktorých ciest sa jedná v obci. 

- Pán starosta Peter Hencz informoval prítomných, že Banskobystrická krajská 
samospráva dostala na úpravy ciest pre stredoslovenský kraj finančné prostriedky, 
z týchto prostriedkov vyčlenila na  povrchovú úpravu cesty dolnej Bátky. Obecný úrad 
Bátka už niekoľko krát žiadal vykonať úpravu cesty ktorá je vo veľmi zlom stave. 
V roku 2017 úprava cesty bude realizovaná. 

 
 Pán Peter   H e n c z, starosta obce predniesol plán opravy chodníka v dolnej Bátke a 
dal podnet na vypracovanie rozpočtu chodníka. Požiadal hlavnú kontrolórku pani Ildikó 
Furmanovú na predbežný výpočet maximálnej výšky pôžičky na realizáciu opravy chodníka. 
Informatívny - predbežný rozpočet na úpravu chodníka je 305 000,- eur.  

- Pani hlavná kontrolórka Ildikó Furmanová sa zapojila do diskusie, a informoval 
prítomných o ďalšie možnosti opravy chodníka. Sú možnosti na vlastnú výrobu 
betónových obrubníkov a betónových dlaždíc v rámci projektu - Podpora zamestnania.  

- Pani poslankyňa Andrea Bódiová sa zapojila do diskusie – je to na rozmyslenie, ale 
podľa jej vedomosti nie je veľký rozdiel nákladov medzi zaobstarania a výrobou, a na 
zaobstarané betónové dlažby je záruka. 

 
 Pán Peter  H e n c z, starosta obce predniesol problematiku týkajúcu sa povodní. Čím 
častejšie sa stáva, že náhle dažde pôsobia veľké škody obyvateľom obce a aj na obecných 
pozemkoch a znečistené povrchové vody sa dostanú do studní a tým  prevádzka MŠ – Bátka 
je ohrozená, ako aj každodenný život občanov obce Bátka. 
Jednou z hlavných príčin je, že na kopcoch proti MŠ a pri ZŠ Bátka sú zasiate rastliny, ktoré 
nezachytávajú vodu. 

- Pani poslankyňa Andrea Bódiová sa pripojila do diskusie a skonštatovala, že veľký 
problém  pôsobí aj to, že zasiate rastliny ošetrujú s chemikáliami a tieto sa dostanú do 
podzemných vôd. Nie je ani to správne ošetrenie rastlín sa často krát uskutoční 
 a nekladú dôraz na skutočnosť, že v susedstve pozemkov predškolské a školské 
zariadenia. 
Tieto inštitúcie navštevujú viac ako 500 detí, žiakov a zamestnancov. 
   

Bol vyhlásený tretí stupeň povodňovej ochrany.  
Pán starosta Peter H e n c z, informoval poslancov o tie kroky ktoré boli realizované ohľadom 
povodní.  Vyzval konateľa  AGROBAN s r. o., o spoluprácu, a na odstránenie nedostatkov, 
o vyčistenie odvodových járkov. Žiadosti vyhoveli, vyčistili járok v hornej Bátke a pri ceste 
na letisko Bátka.  Pán Peter   H e n c z, starosta obce  navrhol požiadať vedenie fyrmy 
Agroban s r. o. Bátka, aby spomínané   kopce na obidvoch stranách smerom na letisko Bátka 
zasiali trávou. Ďalšia skutočnosť je, že zasiate obilie potrebuje ošetrenie proti hmyzu 
a chrobákom, ktoré často realizujú z lietadla. Z toho dôvodu že pozemky sú v susedstve MŠ 
Bátka  a ZŠ Bátka, obec Bátka žiada o vytvorenie ochranného pásma. 
 
Starosta obce Peter   H e n c z, informoval poslancov OZ Bátka s plánom opravy ČS Jurki 
Hayton s r. o. pri hlavnej ceste v obci Bátka. Obec Bátka žiadala Jurki Hayton s r. o. 
o odstránenie nedostatkov na budove ĆS, na ktorú následne bol doručený list s plánom 
rekonštrukcie v roku 2019-2020.  
 



Pán starosta Peter  H e n c z, predniesol OZ Bátka, že sa v obci uskutočnilo stretnutie 
s Ministrom dopravy a výstavby SR Árpádom Érsekom. 
 Skonštatoval, že je v pláne výstavba cesty Figa – Zacharovce je pripravená projektová 
dokumentácia  a výkup pozemkov. 
 
Pán Peter   H e n c z, starosta obce informoval poslancov OZ Bátka, že na deň obce, ktorý sa 
uskutoční 26. augusta 2017 sa začali predbežné prípravy. Požiadal poslancov, aby boli 
nápomocní pri organizovaní tohto podujatia v obci. 

- Do diskusie sa zapojil pán poslanec Gábor Nagy a informoval sa, že kto bude 
vystupovať na deň obce. 

- Pán starosta Peter Hencz  - Budú vystupovať Szandi a Domaháza – citerazenekar 
a hľadáme ďalších vystupujúcich, privítame ďalšie zaujímavé nápady. 

 
 
K bodu č. 15 Schválenie návrhu uznesenia 
 
Predseda návrhovej komisie Ing. Karczag Jozef predložil obecnému zastupiteľstvu na 
schválenie návrh uznesení. Uznesenie od č. 20/2017 - OZ do uznesenia č. 30/2017 – OZ 
tvoria prílohu tejto zápisnice.  
 
 
K bodu č. 16 Záver 
 
Starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť. Program štvrtého 
zasadnutia OZ bol vyčerpaný a zasadnutie bolo ukončené o 20,25 hodine. 
  
 
 
 
 
Bátka, dňa 9. júna 2017     Peter   H e n c z 
         Starosta obce 
 

  

 

. 


