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                                 OBEC B Á T K A  
 
 
Číslo 06/OZ/2017 
 

Zápisnica  
 

napísaná v priebehu šiesteho zasadnutia  
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 7. septembra 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 

Burszky Csaba  
Nagy Gabriel 
Simon Zoltán   
Vas Róbert 

 
Neprítomní:    Ing. Karczag Jozef 
    Tóth Tomás 
 
Ďalší prítomní a pozvaní hostia: 
 
    Furmanová Ildikó 
    Zsírosová Jolana 
    Szívos Ladislav 
    Bene Výťazoslav 
 
P r o g r a m : 
 
1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
4. Odpredaj obecných pozemkov, hodný osobitného zreteľa ako neprístupné a nevyužiteľné 

pre obecné účely 
5. Výstavba verejného vodovodu 
6. Rekonštrukcia chodníkov v dolnej Bátke 
7. Kamerový systém v obci 
8. Správa hlavnej kontrolórky – Správa dane a poplatky, nedoplatky 
9. Vyhodnotenie „Deň obce – Náš fest“ 
10. Aktuálne otázky – Príprava projektu protipovodňového opatrenia 



11. Diskusia 
12. Návrh na uznesenie 
13. Záver 

 
K bodu č.1. Otvorenie zasadnutia 
 
V roku 2017 šieste 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. 
P. Peter  Hencz, starosta obce navrhol zmenu programu zasadnutia doplniť v bode 10. 
Aktuálne otázky – Príprava projektu protipovodňového opatrenia Starosta obce navrhol 
hlasovať o programe zasadnutia po doplnení bodov programu.  Poslanci hlasovali o programe, 
program šiesteho riadneho zasadnutia OZ v r.2017 so zmenou 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, za predsedu návrhovej komisie starosta odporučil poslankyňu 
Andreu Bódiovú, za člena návrhovej komisie: p. Zoltána Simona . 
 
Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: p. Nagy Gábor a 
p.  Burszky Csaba 
 
Zapisovateľka: Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p. Jolanu Zsírosovú 
 
Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0   Zdržalo sa – 0 
Bódiová Andrea 
Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
Vas Róbert 
Burszky Csaba 
 
 
K bodu č. 4 – Odpredaj obecných pozemkov, hodný osobitného zreteľa ako neprístupné 
a nevyužiteľné pre obecné účely 

Starosta obce p. Peter Hencz informoval poslancov, že pán farár Mgr. Lorenz Reinhard Brecher, bytom 

Uzovská panica 43, 98022 Veľký Blh sa obrátil na obecný úrad  so žiadosťou na odkúpenie pozemku 

evidovanú na Okresnom úrade, odbor katastra a nehnuteľnosti v Rimavskej Sobote pre okres 

Rimavská Sobota , obec Bátka a kat. územie Bátka na LV č. 751 parcely registra „E“ evidovanej na 

katastrálnej mape ako ostatná plocha, hodný osobitného zreteľa ako neprístupné a nevyužiteľné pre 

obecné účely .    Obecné zastupiteľstvo v roku 2014 súhlasilo s predajom obecných pozemkov v k. ú. 

Bátka za zákonných podmienok pre Rímskokatolícku cirkev  v celosti za podmienok vyhotovenia 

Geometrického plánu na vlastné náklady kupujúcej Uznesením č.77/2014.  



Svoju žiadosť odôvodnil tým, že nákup a prevod pozemku na Rímskokatolícku cirkev je zložitý a dlhý 

proces, preto pozemok na LV č. 751  o ktorom sa rozhodlo v uznesení č 77/2014 by chcel nadobudnúť 

do osobného vlastníctva, nákup pozemku realizovať  z vlastných prostriedkov ako fyzická osoba 

a spôsobom darovania previesť do vlastníctva Rímskokatolíckej cirkvi. Pán farár Mgr. Lorenz Reinhard 

Brecher predložil vyhotovený geometrický plán obecného pozemku  ktorý má záujem odkúpiť. 

Pozemok je v susedstve Rímskokatolíckeho kostolíka a preto že je prístupný len zo strany kostola  

trávu kosí a pozemok upravuje už roky  cirkev.  Pán farár Mgr. Lorenz Reinhard Brecher nebol 

prítomný,  preto starosta obce tento bod programu doporučil odložiť a prejednať na najbližšom 

zasadnutí OZ v prítomnosti pána farára.   

Pán Robert Vas doporučil predložiť  mapu o pozemku vo vlastníctve obce - neprístupné a nevyužité 

pre obecné účely -  a susedných pozemkov  na vyjasnenie miesta predmetu žiadosti.                                             

Pán starosta Peter Hencz doporučil  pripraviť dokumentáciu o výške ceny pozemku za výmeru 1649 

m2.  Kópia prvej a druhej strany  geometrického plánu tvorí dodatok zápisnice 06/OZ/2017.  

Poslanci hlasovali o odložení a prejednaní odpredaja obecných pozemkov na  zasadnutí OZ 

v prítomnosti pána farára Mgr. Lorenz Reinhard Brecher, ktorý jednohlasne schválili. 

Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0   Zdržalo sa – 0 
Bódiová Andrea 
Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
Vas Róbert 
Burszky Csaba 
 

 
K bodu č. 5 – Výstavba verejného vodovodu 

Starosta obce p. Peter Hencz informoval poslancov, že výstavba verejného vodovodu je ešte 
nedokončená. Termín ukončenia prác je stanovená na 31. októbra 2017. Po ukončení 
výstavby vodovod bude kolaudovaná a celá časť napojená na hlavný vodovod. 
Správu o výstavbe verejného vodovodu OZ berie na vedomie. 
 
 
 
K bodu č.6  - Rekonštrukcia chodníkov dolnej Bátky 
 
Starosta obce p. Peter Hencz informoval poslancov o príprave rekonštrukcie chodníkov dolnej 
Bátky a o nezáväznej indikatívnej ponuke na financovanie od Všeobecnej úverovej banky. 
Ponuka Investičného úveru na financovanie obnovy chodníkov  je neplná, nakoľko nebol 
dodaný splátkový kalendár. Z investičného úveru vo výške 60 000,-€ by bola realizovaná 
obnova časti chodníkov dolnej Bátky smerom z hlavnej cesty od domu č. 83 po č. 51, cca. 
600m, cca ¼ z celkovej dlžky chodníka.  
Posledná ponuka od dodávateľa na rekonštrukciu chodníkov dolnej Bátky bola 330 000,-€. 
Pani poslankyňa Andrea Bódiová sa informovala, či by sa dalo výstavbu chodníkov 
realizovať s nižšími nákladmi s vlastnou výrobou.  
Pán poslanec Gábor Nagy sa informoval, či sa práca môže realizovať z vlastnej sily. 
Starosta obce p. Peter Hencz sa informoval aj o túto možnosť a konštatoval, že realizácia 
z vlastnej sily nie je hospodárna, nakoľko vlastná výroba nezaručuje kvalitu  zámkovej 
dlažby, ďalšie dôvody sú: 



- najdrahšie sú materiály na prípravu časti chodníkov /obrubníkov atď./  
- prenájom pracovných strojov,                                                                                                     
- najmenšiu časť z celkovej hodnoty tvorí práca – rekonštrukcia chodníkov                                       

Správa hlavnej kontrolórky pani Ildikó Furmanovej - finančná ponuka Investičného úveru na 
financovanie obnovy chodníkov je na základe výpočtov  reálna, bližšie informácie bude 
vedieť poskytnúť pri doložení splátkového kalendára.  

Nezáväzná indikatívna ponuka na financovanie tvorí dodatok tejto zápisnice. Z dôvodu, že 
ponuka VÚB je neplná,  pán starosta Peter Hencz tento bod programu doporučil odložiť a 
prejednať na najbližšom zasadnutí OZ. 

Poslanci správu o príprave rekonštrukcii chodníkov v dolnej Bátke brali na vedomie  a  hlasovali o 

odložení a prejednaní  rekonštrukcii chodníkov v dolnej Bátky  na najbližšom zasadnutí OZ, ktorý 

jednohlasne schválili. 

Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0   Zdržalo sa – 0 
Bódiová Andrea 
Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
Vas Róbert 
Burszky Csaba 
 

 

K bodu č.7 - Kamerový systém v obci 

 

Starosta obce p. Peter Hencz informoval prítomných, že na obecný úrad boli doručené 
sťažnosti. V obci sa rozmnožili krádeže, kvôli ochrany majetku obyvateľov a obce pán  
Ladislav Kovács rozmiestnil 4 ks kamery podľa možnosti a prístupu elektriny v nasledovných 
častiach obce:                                                                                                                                             
- pred ZŠ-Alapiskola Bátka,                                                                                                         
- pri križovatke smerom na Tomašovce                                                                                       
- pri Potraviny Malibu – smerom na ZŠ , záhrady a bytovky                                                       
- pri benzínke smerom na Tornaľu. 

Plánuje sa montáž kamery pri požiarnej zbrojnici smerom na Rim. Seč, v prípade ďalšie, aby 
všetky prístupné cesty do obce boli pozorované. 

Pán Ladislav Szívos privítal toto opatrenie a doporučil zostaviť hliadku vo večerných 
hodinách, nakoľko v dolnej Bátke v cintoríne bolo zistené, že kovaný plot okolo pohrebiska 
jeho zosnulých rodičov bol odrezaný a prichystaný k odcudzeniu. 

Starosta obce p.  Peter Hencz predložil obecnému zastupiteľstvu návrh úpravy rozpočtu 
účelom: vybudovania kamerového systému v obci vo výške 3 000,- €. 

Zníženie rozpočtových položiek:  - 3000,-€ ...... Rekonštrukcia OZS  713003 

               + 3000,-€ ...... Kamerový systém    713005 

 



Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č 4. 

Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0   Zdržalo sa – 0 
Bódiová Andrea 
Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
Vas Róbert 
Burszky Csaba 
 

K bodu č.8 – Správa hlavnej kontrolórky – dane a poplatky, nedoplatky 

Správu o kontrole stavu nedoplatkov daní a poplatkov za rok 2017 podala p. Ildikó Furmanová, hlavná 

kontrolórka. Kontrola bola vykonaná z dôvodu, že prvá splatnosť úhrad bola 30.6.2017.          

Kontrolné zistenia sú spracované v jednotlivých bodoch v „Správe o vymáhaní pohľadávok  - 

Nedoplatky dane a poplatky –nájomné byty a nebytové priestory“.  

Kontrolou boli zistené nedoplatky :   FO  7598,33€                                                                                                          

                                                                       PO  4595,14€ 

Nedoplatky za užívanie obecných pozemkov :  8482,65€ 

Celkové pohľadávky obce:               59242,73€ 

Zároveň navrhuje voči daňovým dlžníkom k dátumu  15.09.2017  zaslanie výziev na úhradu 

nedoplatkov a vymáhanie exekučným konaním. Správa o vymáhaní pohľadávok tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje vymáhanie dlhov podľa návrhu hlavnej 
kontrolórky obce.  

Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0   Zdržalo sa – 0 
Bódiová Andrea 
Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
Vas Róbert 
Burszky Csaba 
 
 
K bodu č.9 – Vyhodnotenie „Deň obce – Náš Fest“ 
 
Starosta obce p. Peter Hencz kladne hodnotil Deň obce – Náš Fest ktorý sa konal 26. 8. 2017 . 
Poďakoval zamestnancom Obecného úradu a členom OZ za prácu a  pomoc pred, počas a po 
skončení Dňa obce.  
Pán poslanec Csaba Burszky prejavil spokojnosť a tiež kladne hodnotil Deň obce – Náš Fest. 
 

K bodu č.10 – Aktuálne otázky – Príprava projektu protipovodňového opatrenia 
 
 
Starosta obce pán Peter H e n c z, podal návrh na prípravu projektu protipovodňového 
opatrenia.  



Projektant navrhol k odstráneniu povodní situáciu riešiť vytvorením sústav zberných 
(záchytných) kanálov (priekov)  na zachytanie dažďovej vody, na troch miestach rizikovej 
zóny obce  podľa miestnych možností pri ZŠ – Bátka, 2 ks v dolnej Bátke na pozemku vo 
vlastníctve obce . Nádrž má kapacitu 3000 km3, a voda  z nej uniká  do nižších vrstiev zeme.  
Projekt protipovodňového opatrenia sa môže zrealizovať z rôznych zdrojov v jednej etape 
cca.  600 000,- €, alebo v troch etapách po 200 000,- €.  Pán starosta p. Peter H e n c z navrhol 
prijať uznesenie o príprave projektu protipovodňového opatrenia - bez vynaloženia 
finančných nákladov. 
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje návrh prípravy projektu protipovodňového 
opatrenia. 
 
Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0   Zdržalo sa – 0 
Bódiová Andrea 
Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
Vas Róbert 
Burszky Csaba 
 
 
K bodu č. 11 – Diskusia 
 
Do diskusie sa zapojili všetci poslanci a hostia. Diskutovali k jednotlivým bodom programu 
a dávali návrhy. 
Pán Výťazoslav Bene sa informoval, či je možné opraviť cestu do cintorína v dolnej Bátke, 
použitím starého asfaltu, ktorý je uskladnený. 
Pán Peter Hencz -  starosta obce informoval prítomných, že je v pláne oprava cesty do 
cintorína v dolnej Bátke po zabezpečení technológie a strojov. Oprava cesty sa plánuje 
realizovať vlastnou silou pomocou pána M. Tóth. 
 
Pán Výťazoslav Bene - sa informoval, o športových aktivitách a o futbale v obci Bátka. 
Konštatoval – smutné je že v obci nie je dostatočný záujem o tento šport. Výchova novej 
generácie by bola dôležitá ako aj zachovanie tradície nie len z hľadiska kultúry ale aj 
z hľadiska  športu. 
Pán starosta Peter Hencz – som ochotný riešiť problematiku športu v obci, ihrisko je 
k dispozícii, futbalová lopta a aj záujemcovia by sa našli. V prípade, že niekto prejaví záujem 
zaoberať sa s mládežou, vidím možnosť založenia futbalového družstva.  
Hlavná kontrolórka  Ildikó Furmanová – na futbal v uplynulom období obec poskytoval cca. 
8000€,  vidím  zmysel finančné prostriedky na šport poskytovať vtedy, ak v družstve budú 
hrať deti z obce. Poskytovanie dotácie z rozpočtu obce musí byť v súlade so zákonom, 
združenie je povinné poukázať vlastné príjmy vo výške 50% požadovanej sumy. 
 
Pán Ladiszlav Szívos – v obci sa rozmnožili krádeže, doporučil zostaviť hliadku od 21,00-
23,00 hodiny.  
Peter Hencz starosta obce – problém je s obyvateľmi okolitých obcí, ktorý navštevujú v obci 
Bátka Zdravotné strediská, ÚPSV a R a Základnú školu. 
 
Pán Výťazoslav Bene – som prekvapený že nie je záujem zo strany obyvateľov obce 
o zasadnutie OZ. 
 



Bódiová Andrea, poslankyňa –  v ZŠ Bátka je možnosť dvakrát do týždňa sa zúčastniť počas 
školskej družiny  futbalového krúžka. 
Pán starosta Peter Hencz dodal, že v sobotu je tréning na futbalovom ihrisku obce, ktorý 
využívajú mládež aj dospelý. V pondelok hrajú futbal starí športovci obce, ku ktorým sa radi 
pridávajú aj mladší. 
 
 
K bodu č. 12 – Návrh na uznesenie 
 
Predsedníčka návrhovej komisie Andrea Bódiová predložila obecnému zastupiteľstvu   návrh 
uznesenia. Uznesenie od č.   27  /2017-OZ   do  uznesenie č.   34  /2017-OZ tvorí prílohu tejto 
zápisnice.  

 
K bodu č. 13 – Záver 
 
 
Nakoľko program šiesteho zasadnutia bol vyčerpaný, p.Peter Hencz, starosta poďakoval 
poslancom  a ostatným prítomným  za účasť a zasadnutie ukončil. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21,15 h. 

 

Zapísala: Jolana Zsírosová 

 

 

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

                                                               Peter    H e n c z           
                   starosta obce Bátka 

 

 

 

Overovatelia:  

 

Nagy Gábor   ........................................ 

Burszky Csaba  ........................................ 

 

 

Prílohu tejto zápisnice budú tvoriť uznesenia! 

 
 
 
 

 


