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Z á p i s n i c a 
 

napísaná v priebehu desiateho  zasadnutia  
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 13.decembra 2017 

o 18,00 hod. na Obecnom úrade v Bátke. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OBEC    B Á T K A 
 

 
Číslo:  10/OZ/2017 

 
 

 
Z á p i s n i c a 

napísaná v priebehu desiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného 
dňa 13. decembra 2017 o 18,00 hod. na Obecnom úrade v Bátke. 

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice 
 
       Hencz Peter –  starosta 
 
 Poslanci :  
       Ing. Karczag Jozef 
       Tóth Tomáš              

 Bódiová Andrea  
 Burszky Csaba     
 Nagy Gabriel      
 Simon Zoltán     
 Vas Róbert 
  

 
Ďalší prítomní a pozvaní hostia: 
  Furmanová Ildikó, kontrolórka  
  PaedDr. Sebőková Csilla – riaditeľka ZŠ – Alapiskola Bátka 
  Bódi Fejesová Mónika – riaditeľka MŠ – Óvoda Bátka 
  Pásztorová Magdaléna – Remény Idósek Klubja PT 
  Jolana Zsírosová – pracovníčka OcÚ 
 

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. VZN č.1/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Bátka 
6. VZN č.14/2017 O správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Bátka, 

Prevádzkový poriadok pohrebiska 
7. VZN č. 40/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 
8. VZN č. 3/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Bátka 
9. Správne poplatky 
10. Zmena rozpočtu 2017 
11. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 



12. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017 
13. Rozpočet  na rok 2018 – Príjmy, výdavky, výdavky ZŠ, rozpočet celkom 

Viacročný rozpočet na roky 2019-2020 
14. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2018 a k viacročnému rozpočtu 
15. Aktuálne otázky 

- správa FK Bátka , CSEMADOK Bátka a Remény Idősek Klubja PT o použití dotácií 
poskytnutých z rozpočtu obce 

16. D i s k u s i a 
17. Návrh na uznesenie 
18. Záver 

 
 
 
  
K bodu č.1. Otvorenie zasadnutia  
 

V roku 2017 desiate  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bátke otvoril a viedol      
p. Peter  H e n c z, 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 7 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 v bode 15. aktuálne otázky prejednať odmenu hlavnej kontrolórky Ildikó Furmanovej. 

Starosta obce navrhol hlasovať o programe. Poslanci hlasovali o programe, program 
10. riadneho zasadnutia OZ  v r.2017 so zmenou bol schválený jednohlasne.  
 
Hlasovanie:        Za – 7        Proti – 0    Zdržalo sa – 0         Neprítomní - 
0 
                      Ing. Karczag Jozef 
   Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
   Tóth Tomáš 
    
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 poslanca:  Ing. Karczag Jozef, 
Za člena  komisie starosta odporučil poslanca: Bódiová Andrea . 
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: p. Simon Zoltán, Vas Róbert 
 
Zapisovateľka:  Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p. Zsírosovú Jolanu. 
 
Hlasovanie:        Za – 7        Proti – 0    Zdržalo sa – 0         Neprítomný- 
0 
                      Ing. Karczag Jozef 



   Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
   Tóth Tomáš 
 
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 žiadala pripraviť a odovzdať písomnosti vo veci nedoplatku na 
nájomnom - termín január 2018. Pani advokátka JUDr. M. Bitalová po preštudovaní 
písomnosti sa vyjadrí vo veci nedoplatku. Správu o kontrole plnenia uznesenia č. 26/2015 OZ 
berie na vedomie. 
Hlasovanie:        Za – 7        Proti – 0    Zdržalo sa – 0         Neprítomný- 
0 
                      Ing. Karczag Jozef 
   Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
   Tóth Tomáš 
 
 
K bodu č. 5  VZN č.1/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bátka 
Návrh VZN bol prejednaný na zasadnutí OZ                    23.11.2017 
 - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:     24.11.2017 
         - zverejnený na internetovej adrese obce dňa:  24.11.2017 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :    08.12.2017 
  
Doručené pripomienky /počet/:              0 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   13.12.2017 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:  13.12.2017 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 13.12.2017 pod č.: 55/2017 
VZN vyvesené na úradnej tabuli, internet. str.obce Bátka dňa:  14.12.2017. 
 Bude zvesené z úradnej tabule obce Bátka dňa:    31.12.2017 

VZN nadobúda účinnosť dňom  01.01.2018. 
 
VZN č.1/2018 bol schválený uznesením č.55/2017 jednohlasne. 
 
Hlasovanie:        Za – 7        Proti – 0    Zdržalo sa – 0         Neprítomný- 
0 
                      Ing. Karczag Jozef 
   Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 



   Vas Róbert 
   Tóth Tomáš 
 
 
 
K bodu č.6  VZN č.14/2017 O správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Bátka, 
Prevádzkový poriadok pohrebiska 
Návrh VZN bol prejednaný na zasadnutí OZ                    23.11.2017 
 - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:     24.11.2017 
         - zverejnený na internetovej adrese obce dňa:  24.11.2017 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :    08.12.2017 
 Doručené pripomienky /počet/:              0 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   13.12.2017 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:  13.12.2017 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 13.12.2017 pod č.: 56/2017 
VZN vyvesené na úradnej tabuli, internet. str.obce Bátka dňa:  14.12.2017. 
 Bude zvesené z úradnej tabule obce Bátka dňa:    31.12.2017 

VZN nadobúda účinnosť dňom  01.01.2018. 
 
VZN č.14/2017 bol schválený uznesením č.56/2016 jednohlasne. 
 
Hlasovanie:        Za – 7        Proti – 0    Zdržalo sa – 0         Neprítomný- 
0 
                      Ing. Karczag Jozef 
   Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
   Tóth Tomáš 
 
 
K bodu č.7  VZN č. 40/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 
Návrh VZN bol prejednaný na zasadnutí OZ                    23.11.2017 
 - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:     24.11.2017 
         - zverejnený na internetovej adrese obce dňa:  24.11.2017 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :    08.12.2017 
  
Doručené pripomienky /počet/:              0 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   13.12.2017 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:  13.12.2017 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 13.12.2017 pod č.: 57/2017 
VZN vyvesené na úradnej tabuli, internet. str.obce Bátka dňa:  14.12.2017. 
 Bude zvesené z úradnej tabule obce Bátka dňa:    31.12.2017 

VZN nadobúda účinnosť dňom  01.01.2018. 
 
VZN č.40/2017 bol schválený uznesením č.57/2016 jednohlasne. 
 
Hlasovanie:        Za – 7        Proti – 0    Zdržalo sa – 0         Neprítomný- 
0 



                      Ing. Karczag Jozef 
   Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
   Tóth Tomáš 
K bodu č.8  VZN č. 3/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Bátka 
 
 
Návrh VZN bol prejednaný na zasadnutí OZ                    23.11.2017 
 - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:     24.11.2017 
         - zverejnený na internetovej adrese obce dňa:  24.11.2017 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :    08.12.2017 
  
Doručené pripomienky /počet/:              0 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   13.12.2017 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:  13.12.2017 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 13.12.2017 pod č.: 58/2017 
VZN vyvesené na úradnej tabuli, internet. str.obce Bátka dňa:  14.12.2017. 
 Bude zvesené z úradnej tabule obce Bátka dňa:    31.12.2017 

VZN nadobúda účinnosť dňom  01.01.2018. 
 
 
VZN č.3/2018 bol schválený uznesením č.58/2016 jednohlasne. 
 
Hlasovanie:        Za – 7        Proti – 0    Zdržalo sa – 0         Neprítomný- 
0 
                      Ing. Karczag Jozef 
   Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
   Tóth Tomáš 
 
 
 
K bodu č.9  Správne poplatky 
 
Starosta obce Peter Hencz navrhol na základe zákona Národnej rady Slovenskej repupliky č. 
145/1995 zmenu č.1/2017- Sadzobníka správnych poplatkov vyberaných obcou Bátka.  
  
Hlasovanie:        Za – 7        Proti – 0    Zdržalo sa – 0         Neprítomný- 
0 
                      Ing. Karczag Jozef 
   Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Nagy Gabriel 



   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
   Tóth Tomáš 
 
 
K bodu č.10 Zmena rozpočtu 2017 
Hlavná kontrolórka pani Ildikó Furmanová na základe návrhu riaditeľky ZŠ Bátka- 
Alapiskola Bátka pani PaedDr. Csilla Sebőkovej navrhla presun rozpočtových prostriedkov v 
rámci schváleného rozpočtu podľa návrhu zo dňa 11.12.2017 a zmenu rozpočtu Ocú na 
základe návrhu na použitie rezervného fondu vo výške a). 7894,74 Eur na verejný vodovod 
a za b). 5239,15 Eur na Budovu obecného úradu. Návrh zmeny rozpočtu tvorí prílohu tejto 
zápisnice. Poslanci OZ hlasovali o zmenu rozpočtu jednohlasne. 
 
Hlasovanie:        Za – 7        Proti – 0    Zdržalo sa – 0         Neprítomný- 
0 
                      Ing. Karczag Jozef 
   Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
   Tóth Tomáš 
 
 
K bodu č.11 Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 predložila obecnému zastupiteľstvu na schválenie 
p. Ildikó Furmanová, hlavná kontrolórka obce. 
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 tvorí prílohu zápisnice a bol jednohlasne schválený. 
 
Hlasovanie:        Za – 7        Proti – 0    Zdržalo sa – 0         Neprítomný- 
0 
                      Ing. Karczag Jozef 
   Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
   Tóth Tomáš 
 
 
K bodu č.12 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017 
Správu o kontrolnej činnosti v priebehu roka 2017 podala p.Ildikó Furmanová, hlavná 
kontrolórka. Kontroly boli vykonané podľa plánu kontrolnej činnosti na všetkých úsekoch. 
Kontrolné zistenia sú spracované v jednotlivých bodoch. Na odstránenie zistených 
nedostatkov kontrolórka určila termín.  
Správa o kontrolnej činnosti tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Hlasovanie:        Za – 7        Proti – 0    Zdržalo sa – 0         Neprítomný- 
0 
                      Ing. Karczag Jozef 



   Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
   Tóth Tomáš 
 
 
K bodu č.13 Rozpočet na rok 2018 – Príjmy, výdavky ZŠ, rozpočet celkom, Viacročný 
rozpočet na roky 2019-2020 
Návrh rozpočtu bol prejednaný na zasadnutí OZ                   23.11.2017 
 - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:      24..11.2017 
         - zverejnený na internetovej adrese obce dňa:   24.11.2017 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu rozpočtu do :   08.12.2017  
Doručené pripomienky /počet/:               0 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu uskutočnené dňa:   13.12.2017 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu doručené poslancom dňa:  13.12.2017 
Rozpočet schválený Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 13.12.2017 pod č.: 63 A,B,C/2017 
Rozpočet vyvesený na úradnej tabuli, internet.str.obce Bátka dňa:  14.12.2017. 
 Bude zvesené z úradnej tabule obce Bátka dňa:     31.12.2017 

Rozpočet obce na rok 2018  nadobúda účinnosť dňom  01.01.2018. 
Viacročný rozpočet na roky 2019, 2020 poslanci brali na vedomie a schválili, že 
obec programový rozpočet v ďalších rokoch nebude používať. 
 
Hlasovanie:        Za – 7        Proti – 0    Zdržalo sa – 0         Neprítomný- 
0 
                      Ing. Karczag Jozef 
   Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
   Tóth Tomáš 
 
 
K bodu č.14 Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2018 
a k viacročnému rozpočtu 
Hlavná kontrolórka obce p.Ildikó Furmanová predkladala obecnému zastupiteľstvu odborné 
stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2018 a k viacročnému rozpočtu na roky 2019-2020. 
Rozpočet obce je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
nariadeniami a internými predpismi obce. 
Kontrolórka obce odporučila OZ predložený rozpočet na rok 2018 schváliť a viacročný 
rozpočet na roky 2019-2020 zobrať na vedomie. 
Programový rozpočet vzhľadom na veľkosť obce nemusíme používať. O tomto návrhu 
hlasovali poslanci a schválili, že obec programový rozpočet nebude používať. 
 
Hlasovanie:        Za – 7        Proti – 0    Zdržalo sa – 0         Neprítomný- 
0 
                      Ing. Karczag Jozef 
   Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 



   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
   Tóth Tomáš 
 
 
 
K bodu č.15 Aktuálne otázky 
A:  Odmenu hlavnej kontrolórky pani Ildikó Furmanovej navrhol prejednať pán starosta Peter 
Hencz.  Navrhol mesačnú odmenu vo výške 30%  z platu hlavného kontrolóra v súlade s § 
18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. na obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018. 
O výške mesačnej odmeny hlavnej kontrolórky poslanci hlasovali jednohlasne.  
 
Hlasovanie:        Za – 7        Proti – 0    Zdržalo sa – 0         Neprítomný- 
0 
                      Ing. Karczag Jozef 
   Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Vas Róbert 
   Tóth Tomáš 
 
B: FC Bátka – Šport: Zástupca Futbalového klubu zasadnutiu OZ sa nezúčastnil. Správa 
o činnosti a hospodárení za rok 2017 nebola doručená. Bežný rok 2017 ešte nie je ukončený, 
nakoľko faktúry za elektrickú energiu ešte neboli doručené a vyplatené. Správu o činnosti 
v roku 2017 vedenie FC Bátka doručí na OcÚ do prvého zasadnutia OZ. 
 
C:  MO CSEMADOK – Predseda MO CSEMADOK Mgr. Viktória Nagyová sa zasadnutia 
nezúčastnila, stručnú správu o činnosti organizácie podal pán Gabriel Nagy. V roku 2017 
organizovali rôzne kultúrne podujatia,  výlety a pod. Poďakoval za finančnú dotáciu ktorú 
použili efektívne a hospodárne. Verí v dobrej spolupráci aj v roku 2018 a k blížiacimi 
sviatkami poprial každému pokojné Vianoce a šťastný Nový rok. (Správa o činnosti 
a hospodárení s finančnými prostriedkami v roku 2017 bola doručená na OcÚ Bátka 
v dohodnutom termíne.)  
 
D: Remény Idősek Klubja PT – predseda organizácie pani Magdaléna Pásztorová podala 
správu o celoročnej činnosti, ktorá bola pestrá. Boli zorganizované kultúrne podujatia, výlety, 
spoločné posedenia a aktivity v klube, skrášlenia okolia klubu, atď. Poďakovala za finančnú 
dotáciu z rozpočtu obce, ktorú použili efektívne a hospodárne podľa plánu. Verí v dobrej 
spolupráci aj v roku 2018 a popriala každému pokojné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný 
Nový rok. . (Správa o činnosti a hospodárení s finančnými prostriedkami v roku 2017 bola 
doručená na OcÚ Bátka v dohodnutom termíne.)  
 
 
Starosta obce p.Peter Hencz uznal aktívnu prácu na úseku kultúry týchto organizácií. 
Ubezpečil zástupcov organizácií o ďalšiu dobrú spoluprácu a poprial celej členskej základne 
veľa úspechov. Požiadal zástupcov organizácií, aby svoje akcie v roku 2018 zosúladili 
s akciami obce.  Poďakoval za spoluprácu a na rok 2018 poprial veľa úspechov.  
Správu o činnosti a hospodárení organizácií OZ berie na vedomie. 



 
K bodu č.16 Diskusia 
 
Do diskusie sa zapojili všetci prítomní poslanci, diskutovali k jednotlivým bodom programu. 
- Peter Hencz starosta obce oznámil poslancom a prítomným, že na výzvu  na predkladanie 
ponúk  rekonštrukcie a modernizácie  VO obce bola doručená jedna ponuka. S touto 
tematikou OZ sa bude zaoberať na prvom zasadnutí OZ v roku 2018. V zimnom období kvôli 
poveternostným podmienkam a zastaralému systému VO sa zvýšia výdavky na opravy a bola 
by hospodárnejšia a efektívnejšia rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci. 
- Peter Hencz starosta obce oznámil prítomným, že do konca januára 2018 sa realizuje 
výmena strešnej krytiny a oprava strechy Zdravotného strediska. Poveternostné podmienky 
umožnili s prácami začať už v decembri a vyúčtovanie je potrebné vykonať a odovzdať do 
konca marca 2018.  
- Peter Hencz starosta obce oznámil prítomným, že sa 14.12.2017 uskutoční kolaudácia 
vodovodu.  
 
- PaedDr.Csilla Sebőková, riaditeľka Základnej školy poďakovala poslancom 
a zamestnancom obce za dobrú spoluprácu a za poskytnuté finančné prostriedky. Pani 
riaditeľka podala stručnú správu ZŠ Bátka – Alapiskola Bátka a o celoročnej činnosti. V roku 
2017 školu navštevovalo 502 žiakov v 25. triedach, z toho 4 špeciálne triedy. 1 slovenská 
trieda a 2 družiny. Na škole počas celého roka sa organizovali rôzne podujatia. Deň obce sa  
v roku 2017 sa uskutočnil v areáli základnej školy. Pani riaditeľka sa poďakovala aj 
organizáciám pôsobiacom v obci, s ktorými vzájomná spolupráca je veľmi dobrá. Prijala 
prítomným krásne a pokojné Vianočné sviatky a šťastný Nový rok. 
- Bódi Fejesová Mónika, riaditeľka Materskej školy v Bátke poďakovala poslancom 
a zamestnancom obecného úradu za pomoc poskytovanú počas roka a za spoluprácu, podala 
stručnú správu o celoročnej činnosti v MŚ. V roku 2017 materskú školu navštevovalo 51 detí 
v troch triedach. Do výchovno-vzdelávacej činnosti sa zapoja aj rodičia. Na významné sviatky 
počas roka sa deti naučili rôzne programy,  ktoré predniesli nie len rodičom ale aj na rôznych 
podujatiach. Program predniesli pre širokú verejnosť na deň obce „Bátka FEST“.  Pani 
riaditeľka sa poďakovala združeniam pôsobiacom v obci za spoluprácu a prijala každému 
krásne sviatky a šťastný Nový rok. 
 
- Peter Hencz, poďakoval zástupcom ogranizácií o ročnú správu a spoluprácu, a zároveň 
požiadal ich o to, aby svoje aktivity a akcie zosúladili s akciami obecného úradu. Starosta 
obce informoval poslancov, že v miesiaci január 2018 sa stretnú na  prvom zasadnutí OZ obce 
Bátka. 
 
K bodu č.17 -  Schválenie návrhu uznesení 
 
 Predseda návrhovej komisie Ing.Karczag Jozef predložil obecnému zastupiteľstvu  na 
schválenie návrh uznesení. Uznesenie od č.  53/2017-OZ   do  uznesenie č.66/2017-OZ tvorí 
prílohu tejto zápisnice.  

 

K bodu č 18.  Záver 
 
Starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za úspešnú spoluprácu v roku 
2017. Blížia sa vianočné sviatky, zaželal každému príjemné prežitie vianočných sviatkov 
v kruhu svojich najbližších a do Nového roka poprial veľa šťastia, zdravia a úspechov.   



Program siedmeho zasadnutia OZ bol vyčerpaný  a zasadnutie bolo ukončené o 20,30 hod. 

 
Zapísala: Zsírosová Jolana 

                         

 

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

                                                               Peter    H e n c z           
                   starosta obce Bátka 

 
Overovatelia: Vas Róbert   ............................... 
 
  Simon Zoltán   ............................... 
 
 
Prílohu tejto zápisnice budú tvoriť uznesenia! 


