
                                 OBEC B Á T K A  
 
 
Číslo 01/OZ/2018 
 

Zápisnica  
 

napísaná v priebehu prvého zasadnutia  
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa  22. februára 2018 

o 18,00 hod. na Obecnom úrade v Bátke 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 
 

Hencz Peter – starosta 
 
Poslanci :   Bódiová Andrea      
    Nagy Gabriel       
    Simon Zoltán       
    Vas Róbert 

Ing. Jozef Karczag 
Burszky Csaba 
Tóth Tomáš 

 
 
Ďalší prítomní a pozvaní hostia: 
    PaeDDr. Csilla Sebőková, riaditeľka ZŠ 
    Furmanová Ildikó, hlavná kontgrolórka 
    Czakóová Olívia, 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 predošlého zasadnutia 
5. Návrh VZN č. 9/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a školských zariadení na rok 2018 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti 
6. Prevádzkovanie vodovodu, uzavretie zmluvy 
7. Uzavretie zmluvy 
8. Rozpočtové opatrenie č.1 – úprava rozpočtu r. 2018 
9. Žiadosť o odpredaj a spôsob predaja bytu 
10. Dane a poplatky, nedoplatky k 31.12.2017 
11. Prehodnotenie investičných plánov na rok 2018  -    Verejné osvetlenie 

- Oddychová zóna 
- Oprava chodníkov  



12. Aktuálne otázky  
13. D i s k u s i a 
14. Návrh na uznesenie 
15. Záver 

 

K bodu č.1.Otvorenie zasadnutia 
 

V roku 2018 prvé 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 7 podľa prezenčnej 
listiny 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 presunúť  programu zasadnutia  doplniť o 2 body – 1. Prevádzkovanie vodovodu, 
uzavretie zmluvy a 2. Uzavretie zmluvy o úprave vzájomných práv a povinnosti vlastníkov 
prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov. Starosta obce navrhol hlasovať o programe so 
zmenami. Poslanci hlasovali o programe. 
Program druhého zasadnutia OZ 2/2018 so zmenami bol schválený jednohlasne.                               
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný-0 
Bódiová Andrea         
Nagy Gabriel          
Simon Zoltán          
Vas Róbert 
Ing. Jozef Karczag 
Burszky Csaba 
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.  
Predsedu návrhovej komisie: za predsedu návrhovej komisie starosta odporučil pána Ing. 
Jozef Karczaga a za člena návrhovej komisie  poslankyňu Andreu Bódiovú.  
Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov 
p. Burszky Csaba a p. Vas Róbert 
 
Zapisovateľka: Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil: p. Olíviu Czakóovú 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný-0 
Bódiová Andrea         
Nagy Gabriel          
Simon Zoltán          
Vas Róbert 
Ing. Jozef Karczag 
Burszky Csaba 
Tóth Tomáš 



K bodu č.4. Kontrola plnenia prijatých uznesení 
 

Kontrolu plnenia uznesení vykonal pán starosta Peter Hencz. 
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. Obecné zastupiteľstvo správu o plnení uznesení č. 26/2015 
jednohlasne berie na vedomie. 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný-0 
Bódiová Andrea         
Nagy Gabriel          
Simon Zoltán          
Vas Róbert 
Ing. Jozef Karczag 
Burszky Csaba 
Tóth Tomáš 
 
 
 
K bodu č.5 Návrh VZN č. 9/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
materskej školy a školských zariadení na rok 2018 v zriaďovateľskej a územnej 
pôsobnosti obce Bátka 
 
 Návrh VZN č 9/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 
a školských zariadení na rok 2018  v zriaďovateľskej a územnej správe obce Bátka predložil 
obecnému zastupiteľstvu pán Peter Hencz, starosta obce. 

Návrh VZN č. 9/2018  je zverejnený na webovej stránke  a na úradnej tabuli obce, pripomienkovanie 
návrhu  je možné k 12.03.2018. 

Poslanci tento návrh VZN ako bol predložený  schválili jednohlasne . 

Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný-0 
Bódiová Andrea         
Nagy Gabriel          
Simon Zoltán          
Vas Róbert 
Ing. Jozef Karczag 
Burszky Csaba 
Tóth Tomáš 
 
 
 
K bodu č.6. Prevádzkovanie vodovodu, uzavretie zmluvy 
 
 Pán Peter Hencz, starosta obce predložil zastupiteľstvu návrh na uzavretie zmluvy na 
prevádzkovanie vodovodu Bátka spoločnosťou Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Banská Bystrica.  
Poslanci uzavretie zmluvy na prevádzkovanie vodovodu schválili jednohlasne. 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný-0 



Bódiová Andrea         
Nagy Gabriel          
Simon Zoltán          
Vas Róbert 
Ing. Jozef Karczag 
Burszky Csaba 
Tóth Tomáš 
 
 
 
K bodu č.7. Uzavretie zmluvy 
 
 Pán Peter Hencz, starosta obce predložil zastupiteľstvu návrh na uzavretie zmluvy  
o úprave vzájomných práv a povinnosti vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných 
vodovodov uzavreté podľa § 15 ods. 5 zákona Z.z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách spoločnosťou Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica. 
Poslanci uzavretie zmluvy schválili jednohlasne. 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný-0 
Bódiová Andrea         
Nagy Gabriel          
Simon Zoltán          
Vas Róbert 
Ing. Jozef Karczag 
Burszky Csaba 
Tóth Tomáš 
 
 
 
K bodu č.8 – Rozpočtové opatrenie č. 1- úprava rozpočtu 2018 
 
 Návrh na úpravu rozpočtu č. 1 predložil pán Peter Hencz, starosta obce. Návrh na 
úpravu  rozpočtu vo výške 12 747,00 Eur – použitie rezervného fondu obce Bátka na 
kapitálové výdaje, na  rekonštrukciu Budovy OCÚ. Schválený rozpočet bol upravený 
o 12 747,33 Eur. Návrh na zmenu rozpočtu tvorí dodatok tejto zápisnice. Starosta vyzval 
poslancov na podanie pripomienok k prerokovanému bodu programu.                                                                                                                              
 
Poslanci úpravu rozpočtu schválili jednohlasne bez pripomienok.                                    
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný-0 
Bódiová Andrea         
Nagy Gabriel          
Simon Zoltán          
Vas Róbert 
Ing. Jozef Karczag 
Burszky Csaba 
Tóth Tomáš 
 
 
 



 
K bodu č. 9 - Žiadosť o odpredaj a spôsob predaja bytu 
 
 Starosta predniesol žiadosť Ondreja Pénteka nar. 07.05.1975 na odkúpenie bytu č.12 
obytného domu č.180 v katastrálnom území  Bátka C – KN parc. č. 613/40. Poslanci 
odkúpenie bytu vhodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 zákona o majetku obcí 
schválili jednohlasne.  
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný-0 
Bódiová Andrea         
Nagy Gabriel          
Simon Zoltán          
Vas Róbert 
Ing. Jozef Karczag 
Burszky Csaba 
Tóth Tomáš 
 
 
K bodu č.10 – Dane a poplatky, nedoplatky k 31.12.2017 
 
 Ildikó Furmanová hlavná kontrolórka obce predložila zoznam dlžníkov a výšku 
nedoplatku na DZN, TKO a Stočé za rok 2017. Skonštatovala, že napriek výzvy časť 
obyvateľov nedoplatok za minulý rok nevysporiadal. Sú nedostatky aj vo vyrúbaní daní za 
psa, lebo nie je presná evidencia, nakoľko obyvatelia si neplnia svoju povinnosť vyplývajúcu 
zo zákona, nie sú nahlásené skutočné stavy. Pán Ing. Karczag Jozef navrhol znovu zaviesť 
vedenie štatistiky ako to bolo užívané v praxi pred rokmi.  
Ildikó Furmanová hlavná kontrolórka navrhla splátkový kalendár, na základe ktorého dlžníci 
si môžu svoj dlh zaplatiť podľa zákona rozpísanú na 1 kalendárny rok. 
Pán starosta navrhol s neplatičmi daní a poplatkov usporiadať stretnutie a navrhnúť im 
možnosť na základe vzájomnej dohody a splátkového kalendára svoj dlh vyrovnať za 
kalendárny rok.  
Zoznam nedoplatkov tvorí prílohu zápisnice. 
Poslanci OZ správu hlavnej kontrolórky berú na vedomie. 
 
 
K bodu č. 11 – Prehodnotenie investičných plánov na rok 2018  - Verejné osvetlenie  

       - Oddychová zóna 
       - Oprava chodníkov  

 
 Pán starosta predložil poslancom OZ investičné plány na prehodnotenie na rok 2018. 
Na údržbu a opravu verejného osvetlenia, kvôli tomu, že je zastaralé ročne sa vynaložia  
finančné náklady, ktorým by sa dalo predísť rekonštrukciou a modernizáciou verejného 
osvetlenia v obci. Na výzvu reagovali dvaja záujemcovia. Výhodná ponuka  firmy 
ENERGOCOM PLUS, s.r.o. – Košice, cena diela 24. 792,36 Eur, za podmienok  uvedených 
v zmluve o dielo. Obec plánuje realizáciu modernizácie a rekonštrukcie VO v obci zabezpečiť 
z úveru. Na nasledovné zasadnutie sa plánuje hlbšie sa s touto tematikou zaoberať. 
 Ďalším investičným plánom je vybudovanie oddychovej zóny, na ktorú dňa 28.1.2018 
obci bolo pridelené  90 000,- Eur. Projekt bol vypracovaný a vyhodnotený, na základe ktorého 
na tento účel bol priznaný 137 000,- Eur, ktorý bol skrátení a v skutočnosti na vybudovanie 



novej oddychovej zóny obec dostane 90 000,- Eur. Práce sa pravdepodobne začnú koncom 
apríla.  
 Oprava chodníkov v dolnej Bátke je naplánovaná. Na opravu chodníkov obec finančné 
prostriedky nemá, preto plánuje opravu chodníkov v dolnej Bátke uskutočniť z dotácie.  
Poslanci OZ investičné plány a ich prehodnotenie berú na vedomie. 
 
K bodu č. 12 - Aktuálne otázky 
 Starosta obce predložil poslancom žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi o prehodnotenie 
odmietnutia predaja obecných pozemkov v susedstve Rímskokatolíckeho kostola. 
 Starosta obce oznámil poslancom a prítomným poruchu na ČOV v Bátke. Prevádzka 
ČOV je pozastavená kvôli poruche hlavného elektrického vedenia, ktorá sa odstránila a boli 
odobraté vzorky.  

Slávnostné odovzdanie budovy OcÚ a Verejného vodovodu Bátka sa uskutoční 16. 
marca, na ktorom sa zúčastní aj pán Solymos,  slávnostní program prednesú žiaci Základnej 
školy - Alapiskola Bátka a deti z Materskej školy Bátka. V roku 2018 sa pokračuje výstavba 
Verejného vodovodu. 

Strecha OZS bola dokončená v plánovanom termíne, sú naplánované aj ďalšie 
rekonštrukčné práce ako výmena okna, na ktorú sme požiadali 22 000,- Eur. 

 
K bodu č. 13 – D i s k u s i a 

Do diskusie sa zapojili všetci poslanci. Diskutovali k jednotlivým bodom programu. 
 
K bodu č. 14 – Návrh na uznesenie 

Predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Karczag  predložil obecnému zastupiteľstvu   
návrh uznesenia. Uznesenie od č.   01  /2018-OZ   do  uznesenie č.   11  /2018-OZ tvorí 
prílohu tejto zápisnice.  

 
 
K bodu č. 15 – Záver 

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

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20,20 h. 

 

Zapísala: Olívia Czakóová 

 

 

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

                                                                       Peter    H e n c z            
                           starosta obce Bátka 

 

Overovatelia:  

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

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

 

Prílohu tejto zápisnice budú tvoriť uznesenia! 


