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                                 OBEC B Á T K A  
 
 
Číslo 05/OZ/2017 
 

Zápisnica  
 

napísaná v priebehu piateho zasadnutia  
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 28. júla 2017 

o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Bátka 
 

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: 
 
    Furmanová Ildikó 
    Nagy Pálová Magdaléna 
 
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 predošlého zasadnutia 
5. Žiadosť Reformovanej cirkvi v Bátke 
6. Rozpočtové opatrenie č.3 – úprava rozpočtu 
7. Výstavba verejného vodovodu 
8. Rekonštrukcia budovy obecného úradu 
9. Rekonštrukcia chodníkov v dolnej Bátke 
10. Aktuálne otázky  
11. D i s k u s i a 
12. Návrh na uznesenie 
13. Záver 

 
 



K bodu č.1. Otvorenie zasadnutia  
 
V roku 2017 piate 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 je 5 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. K programu neboli žiadne návrhy 
na zmenu. Starosta obce navrhol hlasovať o programe tak, ako bol zverejnený. Poslanci hlasovali 
o programe, program 5. 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.  Za predsedu návrhovej komisie starosta odporučil Ing.Jozefa Karczaga, za člena  
komisie Bódiovú Andreu . 
Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov  
p. Burszky Csaba, p.Vas Róbert. 
Zapisovateľka:  Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p.Magdalénu Nagy Pálovú. 
 
Hlasovanie:        Za – 5        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Ing.Karczag Jozef 
   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.  Bolo 
prijaté opatrenie: uskutočniť stretnutie s advokátom za účasti aj poslancov. Toto stretnutie nebolo 
uskutočnené. Tento dlhoročný spor poslanci už by mali ukončiť.  
 
Hlasovanie:        Za – 5        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Ing.Karczag Jozef 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
 
K bodu č.5. Žiadosť Reformovanej cirkvi v Bátke 
Zástupcovia Reformovanej cirkvi v Bátke Mgr.Boros Štefan a PaedDr.Gyuránová Agnesa podali 
žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej výpomoci – dotácie z rozpočtu obce  2.000,- EUR. 
Finančné prostriedky pôvodne naplánované na rekonštrukciu kostolnej veže nepostačujú na krytie 
výdavkov,  nakoľko je potrebné  postaviť nový plášť veže. 
Kostol v obci je národnou kultúrnou pamiatkou, a jeho ochrana  je aj obecným záujmom. 
 
Hlasovanie:        Za – 5        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Ing.Karczag Jozef 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
 



K bodu č.6. Rozpočtové opatrenie č.3 – úprava rozpočtu 
Kontrolórka obce p.Ildikó Furmanová predložila obecnému zastupiteľstvu úpravu rozpočtu. 
Schválená dotácia Reformovanej cirkvi + 2000.- €      01.1.1  642007 
Zníženie rozpočtových položiek      - 1400.- €       01.1.1   642001 
           -  600.- €       01.1.1  642002 
 
Rezervy: k 1.1.2017           30.760,00 €  
Použitie:            5.263,16  spoluúčasť na rek.budovy OcÚ 
                                              7.894,74 na výstavbu vodovodu  
Zostatok rezervy                 17.602,10 € 
 
  
Hlasovanie:        Za – 5        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Ing.Karczag Jozef 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
 
K bodu č.7. Výstavba verejného vodovodu 
Starosta obce p.Peter Hencz oboznámil poslancov   s rozhodnutím BBSK na základe ktorého 
bol  úsek cesty v obci Bátka zaradený medzi rekonštrukcie ciest v okrese Rimavská Sobota.  
Termín rekonštrukcie cesty II. Triedy oneskoruje  výstavba vodovodu v dolnej Bátke. 
Obyvatelia obce už od roku 2005 čakali na dokončenie verejného vodovodu. Teraz nás 
 potešila  schválená dotácia po ktorej  sa vyrieši dlhoročný problém s dodávkou  pitnej vody 
v obci.  S výstavbou rozvodu vody bolo možné začať až po podpise zmluvy s Ministerstvom 
životného prostredia, dňa 10.07.2017,  nakoľko výstavba vodovodu je financovaná zo zdrojov 
EÚ a ŠR. 
Po dokončení rozvodu vody budú všetky inžinierske siete vybudované na tomto úseku. 
Pokračovať rekonštrukciou cesty bude možné po termíne 21.08.2017. 
Náklady na vybudovanie domácich prípojok občania znášajú sami, nakoľko z Envirofondu  táto 
položka nie je financovaná. 
Na verejnom zasadnutí s občanmi bola požiadavka o finančnú výpomoc na vybudovanie prípojok 
hlavne tým občanom, ktorí sú viac vzdialené od vodovodu. 
Finančná výpomoc občanom poslanci neschvaľujú, nakoľko v rozpočte nemáme rezervy na tento účel. 
 
Hlasovanie:        Za – 5        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Ing.Karczag Jozef 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
 
K bodu č.8. Rekonštrukcia budovy obecného úradu 
Starosta obce p.Peter Hencz informoval poslancov, že na jeseň 2017 začneme aj 
rekonštrukciu budovy Obecného úradu. Podľa projektu „Zníženie energetickej náročnosti 
budovy obecného úradu“. Projekt stavby bol vypracovaný projektantom Ing.Barnabášom 
Mátém. Žiadosť o dotáciu bola kladne hodnotená.  
 

 

 



 
K bodu č.9. Rekonštrukcia chodníkov v dolnej Bátke 
Inžinierske siete v dolnej Bátke už budú vybudované, ďalšou úlohou bude rekonštrukcia chodníkov. 
Cenové ponuky na rekonštrukciu chodníkov odovzdali dve firmy. Čakáme ešte na jednu ponuku. 
Potom budeme uvažovať nad tým, či budeme môcť celý úsek chodníkov opravovať, alebo len z časti. 
Na financovanie bude potrebný úver. Kontrolórka obce možnosti prijatia úveru overí. 
  
K bodu č.10. Aktuálne otázky -  Deň obce 
Starosta obce p.Peter Hencz informoval poslancov o programe na Deň obce. 
Program je pripravený do tlače, pozvánky pripravujeme. 
Pozývame aj našich priateľov z MR Domaháza.  
Začiatok je o 12,00 hod. s programami pre deti. Ďalej budú vystupovať naše detičky z MŠ 
žiaci zo ZŠ. V ďalšej časti budú vystupovať folklórne súbory, Szandy speváčka z MR. 
Záverom programu bude diskotéka do nasl.dňa 1,00 hod. 
Medzi poslancami úlohy budú rozdelené tak, aby mali možnosť aj na zábavenie sa. 
 
K bodu č.11. D i s k u s i a 
Do diskusie sa zapojili všetci poslanci. Diskutovali k jednotlivým bodom programu, dávali 
návrhy. 
 
K bodu č.12  Schválenie návrhu uznesení .  
Predseda návrhovej komisie Ing.Karczag Jozef predložil obecnému zastupiteľstvu návrh 
uznesenia. Uznesenie od č.20/2017-OZ do uznesenie č.26/2017-OZ tvorí prílohu tejto 
zápisnice. 
 
K bodu č. 13 Záver 
Záverom p.starosta Peter Hencz informoval poslancov, že p.Magdaléna Nagy Pálová 
1.8.2017 odchádza do dôchodku, na tomto zasadnutí písala naposledy zápisnicu OZ. 
Ing.Karczag Jozef v mene poslancov poďakoval za jej dlhoročnú prácu, ktorá vykonávala  
od 16.1.1984, viac ako 33 rokov. 
 
Nakoľko program piateho zasadnutia bol vyčerpaný, p.Peter Hencz, starosta poďakoval 
poslancom a ostatným prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,00 h. 
 
Zapísala: Magdaléna Nagy Pálová 
 
 
               ................................ 

Peter H e n c z 
        starosta obce Bátka 
 
 
 

 
Overovatelia:  Burszky Csaba  ............................... 
 
   Vas Róbert   ............................... 
 
Prílohu tejto zápisnice budú tvoriť uznesenia! 
 



 

 

 

 

 

K bodu č 10.  Schválenie návrhu uznesení 

 Predseda návrhovej komisie Ing.Karczag Jozef predložil obecnému zastupiteľstvu   
návrh uznesenia. Uznesenie od č.20/2017-OZ   do  uznesenie č.../2017-OZ tvorí prílohu tejto 
zápisnice.  

 

K bodu č 11.  Záver 

 Nakoľko program piateho zasadnutia bol vyčerpaný, p.Peter Hencz, starosta poďakoval 
poslancom  a ostatným prítomným  za účasť na zasadnutí  a zasadnutie ukončil. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o ....,00 hod. 

 

Zapísala: Magdaléna Nagy Pálová 

 

 

 

 

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

                                                               Peter  Hencz, starosta 

 

 

 

 

 

Overovatelia:     ............................   

 

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

 

 

 

 


