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                                 OBEC B Á T K A 
 
 
Číslo 08/OZ/2017 
 

Zápisnica  
 

napísaná v priebehu ôsmeho zasadnutia  
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 26. októbra 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  
Simon Zoltán   
Vas Róbert 
Tóth Tomáš prítomný od 5. bodu programu 

 
Neprítomní:   Ing. Karczag Jozef 
    Nagy Gabriel 
 
Ďalší prítomní a pozvaní hostia: 
 
    Furmanová Ildikó 
    Zsírosová Jolana 
 
Občania:   Mács Zoltán 
    Illésová Krisztína 
   

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. Prevádzkovanie vodovodu 

6. Verejné osvetlenie 

7. Zmena v odpadovom hospodárstve 

8. Aktuálne otázky  

9. D i s k u s i a 

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver 



K bodu č.1. Otvorenie zasadnutia 

 
V roku 2017 ôsme 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 4 a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva je zo zákona verejné, preto pozvánka bola zverejnená na  
na webovej stránke obce Bátka v zákonom určenej lehote. 
Starosta obce navrhol hlasovať o programe zasadnutia.  Poslanci hlasovali o programe, 
program 8. 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.  
 
Predsedu návrhovej komisie: za predsedu návrhovej komisie starosta odporučil poslankyňu 
Bódiovú Andreu a za člena návrhovej komisie: p. Zoltána Simona . 
 
Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov 
p. Burszky Csaba a p.Vas Roberta. 
 
Zapisovateľka: Za zapisovateľku zápisnice starosta obce poveril: 
 p. Jolanu Zsírosovú 
 
Hlasovanie:   Za – 4   Proti – 0   Zdržalo sa – 0 

Bódiová Andrea 
Simon Zoltán 
Vas Róbert 
Burszky Csaba 

 
 
K bodu č.4. Kontrola plnenia prijatých uznesení  
Kontrolu plnenia uznesení vykonal pán starosta Peter Hencz. 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. Pán Ing. Karczag Jozef nie je prítomní, preto nie je 
známe, či je termín stretnutia s pani advokátkou dohodnutý. Tento dlhoročný spor poslanci už 
by mali ukončiť.  
 
Hlasovanie:     Za – 4     Proti – 0           Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
 
 



K bodu č. 5. Prevádzkovanie vodovodu   

 

Starosta obce p. Peter Hencz oznámil poslancom a prítomným že II. Etapa výstavby verejného 
vodovodu v obci bola ukončená podľa plánu.  Dodávateľ TIM IS stavbu dokončila v termíne 
podľa  zmluvy 31. 10. 2017 . Prípojky boli  vybudované k nehnuteľnostiam ku ktorým 
požiadali občania. Projekt neobsahoval vybudovanie prípojok, túto čiastku nad rozsah 
rozpočtu projektu je potrebné uhradiť do  31. 10. 2017. Pán starosta konštatoval, že montáž  
prípojky a materiál nepresahovali výšku ceny, ktorá bola oznámená vopred občanom. Na 
základe ponuky (predpokladaných nákladov) si občania mohli zvoliť aj možnosť napojenia 
prípojky  na hlavný vodovod realizovaním spoločnosťou TIM IS. Uhradené namontované 
prípojky obyvateľom obce spoločnosťou TIM budú súčasťou geometrického zamerania 
a preto značne znížia výdavky občanov, (na základe skúmania trhu jedná sa približne  o 150 
až 200€). Obyvateľom, ktorým bola namontovaná prípojka ale montáž a materiál neuhradili, 
tým dodávateľ neodovzdá prípojku.  
Administratívne záležitosti týkajúce sa legalizácie prípojok vybavuje dodávateľ TIM IS.  
Starosta obce konštatoval, že práce prebiehali podľa harmonogramu a boli realizované 
v dohodnutom termíne a v súčasnosti  čaká na zabezpečenie potrebnej  dokumentácie a na 
kolaudáciu vodovodu.  
Pán starosta s  prevádzkovaním vodovodu navrhuje osloviť spoločnosť „VEOLIA“- 
Slovenský vodohospodársky podnik a zároveň ich požiadať s vypracovaním návrhu zmluvy.  
Pán starosta svoj návrh odôvodnil tým, že prevádzkovanie vodovodu nie je reálne 
a hospodárne z hľadiska obce, nakoľko obec by bola zodpovedná za kvalitu vody ako aj za 
stratu vody. Obec by mala znášať aj ďalšie náklady ako napríklad vzorky odobratej vody 
z vodovodu a ďalšie. 
 
Pán Zoltán Mács k výstavbe a prevádzkovaniu vodovodu dodal, že krycí list – montáže 
prípojky na hlavný vodovod nie je správny, obsahuje fakty ktoré sa netýkajú vodovodu,  ďalej 
krycí list nezaručuje vlastnícky vzťah prípojky.  
 
Pán starosta Peter Hencz – krycie listy na montáž materiálu a na prípojky budú firmou 
opravené a dodané občanom.  
 
Pán starosta Peter Hencz navrhol hlasovať o poverenie VEOLIA – Slovenský 
vodohospodársky podnik na prevádzkovanie obecného vodovodu a požiadať ich 
o vypracovanie návrhu zmluvy na prevádzkovanie  obecného vodovodu. 
 
  
Hlasovanie:     Za – 5     Proti – 0           Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
   Tóth Tomás 
 

 
 
  
 
 
 



K bodu č. 6  - Verejné osvetlenie 

 

V roku 2016 spoločnosť MARVOR oboznámil OZ s návrhom rekonštrukcie a modernizácie 
VO. Poslanci žiadali namontovať 2 svietidlá navrhnuté koncesionárom MARVOR , ktoré 
neboli zrealizované. Zmluva o dielo rekonštrukcie a modernizácie VO nebola prijatá ani 
schválená. 
Peter Hencz starosta obce navrhol neakceptovať ponuku „MARVOR“. 
 
Hlasovanie:     Za – 5     Proti – 0           Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
   Tóth Tomás 
 

V roku 2017 na OcÚ bolo doručené niekoľko návrhov na zníženie energetickej náročnosti 
verejného osvetlenia, ktoré cenovo sú výhodné. VO vrátane systému riadenia verejného 
osvetlenia v obci je zastaralý a údržba je finančne náročná, preto je potrebné nájsť vhodné 
riešenie na rekonštrukciu VO. 
Dôležité  je, aby prevádzkovanie verejného osvetlenia nebolo náročnejšie ako bolo doteraz, 
aby bolo úsporné. 
Starosta obce Peter Hencz navrhol vypísať novú výzvu na predkladanie ponúk  rekonštrukcie 
a modernizácie  VO. 
 
Hlasovanie:     Za – 5    Proti – 0           Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
   Tóth Tomás 
 

 
K bodu č.7 – Zmena v odpadovom hospodárstve 

 

V odpadovom hospodárstve sa očakávajú zmeny, preto je potrebné riešiť separovanie odpadu 
zameraním sa aj na zber zeleného odpadu.  
Tento problém nás zamestnáva už dlhšiu dobu a dotýka sa to obdobia od jari až do neskorej 
jesene. Obec bude musieť vykazovať aj množstvo odovzdaného zeleného odpadu  a preto je 
potrebné zmeniť aj systém odpadového hospodárstva. 
 
Separovaním rôznych druhov odpadu je predpoklad zníženia nákladov  KO. Sú značné 
rozdiely za uloženie komunálneho odpadu 42,-€/ t. a za uloženie zeleného odpadu 12,-€/t. 
Sú rôzne možnosti riešenia zberu zeleného odpadu: 
1. Od fy. BRANTNER obec dostala ponuku na zber zeleného odpadu s možnosťou 

zabezpečenia  prenájmu alebo nákupu  nádob, pričom cenu nájmu za  nádoby určil 
0,40€/mesiac, a za zber zeleného odpadu  2x do mesiaca určila cenu 0,40€/mesiac.  

2. Druhá možnosť je, zabezpečenie zberu zeleného odpadu vlastnou silou, - občania si 
zabezpečia nádoby na zelený odpad, alebo zabezpečí obec ktoré si môžu občania 
odkúpiť.  



V prípade zabezpečenia zberu zeleného odpadu vlastnou silou obec osloví fy.AGRO CS. – 
Veľké Dravce za účelom uloženia zeleného odpadu na jej skládke a za akých podmienok. 
Správu starostu obce Petra Hencza OZ berie na vedomie. 
 

 
Hlasovanie:     Za – 5     Proti – 0           Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
   Tóth Tomás 
 
 
K bodu č,.8 – Aktuálne otázky 

 

Predaj obecného pozemku – hodné osobitného zreteľa:  Rímskokatolícká cirkev má záujem 
odkúpiť  od obce susedné pozemky okolo Rímskokatolíckého kostolčeka. O okolie kostola už 
roky starajú, kosia, skrašlujú výsadbami kvetinových záhonov. Túto otázku pán starosta Peter 
Hencz navrhuje prejednať na ďalšom zasadnutí OZ. Podrobný katastrálny nákres dotknutého 
pozemku v katastrálnom území Bátka č. parcely LV č. 751  KN-E 9730, 9732, 9733, 9734 na 
vyjasnenie ( ktoré pozemky má záujem Rímskokatolická cirkev odkúpiť)  zašle elektronicky 
členom zastupiteľstva.  
Obecné zastupiteľstvo v roku 2014 súhlasilo s predajom obecných pozemkov v k. ú. Bátka za 
zákonných podmienok pre Rímkokatolícku  cirkev v celosti, za podmienok vyhotovenia 
geometrického plánu na vlastné náklady kupujúcej uznesením č. 77/2014. 
Rímskokatolícka cirkev vyhotovený Geometrický plán odovzdala OcÚ Bátka 4.septembra 
2017. 
Tento bod programu bude prejednaný na najbližšom zasadnutí OZ. 
Hlasovanie:     Za – 5     Proti – 0           Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
   Tóth Tomás 
 
K bodu č, 9 – Diskusia 

 

Do diskusie sa zapojili poslanci a ostatní prítomní. 
 
Pán Zoltán Mács – do dnešného dňa nie sú doručené výzvy pre daňových dlžníkov. 
Jolana Zsírosová  ako poverená pracovníčka spracovaním daňovej agendy: 
Podľa VZN o daní z nehnuteľností posledná splátka zaplatenia daní a poplatkov je 
k 30.09.2017. Výzvy daňovým dlžníkom pripravujeme a čím skôr doručujeme. 
 
Zoltán Mács – odpredaj obecného pozemku do vlastníctva  pána farára nie je možné predajom 
obedného pozemku hodného osobitného zreteľa. 
Starosta obce Peter H e n c z – odpredaj obecných pozemkov sa môže realizovať s rôznymi 
spôsobmi, jeden z nich je odpredaj obecných pozemkov hodný osobitného zreteľa . O zeleň 
okolo kostola už roky sa starala a udržiavala katolícka cirkev. Obec vyhovela  aj žiadosti 
Reformovanej cirkvi  poskytnutím dotácie na dokončenie kostolnej veže.  



Pán Zoltán Mács – z dôvodu protipovodňového opatrenia by bolo potrebné vyčistiť jarky 
v dolnej Bátke, jarky sú zarastené.  
Ďalej na ktoré pozemky budú vytvorené zberné kanály, ohrozená je aj horná Bátka. 
Starosta obce – požiadali sme Povodie Hrona na vyčistenie jarka. Z dôvodu, že je zarastené 
okolie je jarok neprístupný. OZ bude riešiť čistenie jarka a okolia na jar.  
Zberné kanály budú vytvorené  na troch miestach, časť pozemkov je vo vlastníctve obce, 
niektoré časti je potrebné vysporiadať.  
 
Starosta obce Peter Hencz oznámil prítomným, že od Ministerstva financií obec obdržal 
13500,-€ na opravu strechy zdravotného strediska. 
   

K bodu č. 10 Schválenie návrhu uznesenia 

 
Predseda návrhovej komisie Andrea Bódiová predložil obecnému zastupiteľstvu na 
schválenie návrh uznesení. Uznesenie od č.38/2017 - OZ do uznesenia č.42/2017 – OZ tvoria 
prílohu tejto zápisnice.  
 
 
K bodu č. 11 Záver 

 
Starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť. Program ôsmeho 
zasadnutia OZ bol vyčerpaný a zasadnutie bolo ukončené o 18,56 hodine. 
  
 
 
 
 
Bátka, dňa 27. októbra 2017     Peter   H e n c z 
         Starosta obce 
 

  

 

Overovatelia zápisnice:   

 

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

Vas Róbert    .................................... 

  

 

 

. 

 


