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                                 OBEC B Á T K A 
 
 
Číslo 06/OZ/2018 
 

Zápisnica  
 

napísaná v priebehu šiesteho zasadnutia  
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 6. septembra 2018 

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

Hencz Peter – starosta 
 
Poslanci :   Bódiová Andrea 

Ing.Karczag Jozef 
Simon Zoltán   
Burszky Csaba 
Vas Róbert 
Nagy Gabriel 

 
 
Ďalší prítomní a pozvaní hostia: 
 
    Furmanová Ildikó, hlavná kontrolórka 
    Olívia Czakóová, pracovníčka OÚ 
 
 
     
P r o g r a m : 
 

1. Otvorenie 
2.  Voľba  návrhovej komisie 
3.  Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
4. Zriadenie vecného bremena – vodovod Bátka 

5. Doplnenie VZN o určenie školského obvodu  
6. Spolufinancovanie projektu s názvom: Kúpa technologického vybavenia na triedený zber 

v obci Bátka 
7. Rozpočtové opatrenie č. 5 
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 2018 šieste 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 6 podľa prezenčnej 
listiny, jeden  poslanc  Tóth Tomáš sa nezúčastnil na zasadnutí a Tóth Tomáš.  Obecné 
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  
Zasadnutie obecného zastupiteľstva je zo zákona verejné, preto pozvánka bola zverejnená 
podľa zákona č. 369/1990 v zákonom určenej lehote. Starosta obce navrhol doplniť program 
o body „Zriadenia vecného bremena – vodovod Bátka“ a  „Doplnenie VZN o určenie 
školského obvodu, pridelenie Rimavskej Soboty do školského obvodu Bátka pre prvý až 
štvrtý ročník s vyučovacím jazykom slovenským , poslanci hlasovali o programe 6. 
zasadnutia OZ so zmenou. 
Program šiesteho zasadnutia OZ 6/2018  bol so zmenou 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 poslanca 
Ing. Jozefa Karczaga, za člena návrhovej komisie: p. Andreu Bódiovú. 
 
Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: 
p. Simon Zoltán a p. Vas Róbert 
 
Zapisovateľka: Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil:  p. Olíviu Czakóovú 
 

 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 1 
Bódiová Andrea        Tóth Tomáš 
Ing.Karczag Jozef         
Burszky Csaba         
Simon Zoltán 
Nagy Gabriel 
Vas Róbert 
 
 
K bodu č. 4 Zriadenie vecného bremena 
 
V súvislosti s pokračovaním III. Etapy vodovodu  v Bátke , ktorej predmetom je  zabezpečiť 
pitnou vodou okrem Základnej školy aj domácnosti pri hlavnej ceste v katastrálnom území 
Bátka  pán starosta Peter Hencz navrhol zriadenie vecného bremena na priznanie práva 
uloženia vodovodu a ochranného pásma na pozemku: LV č. 646 č. parc. 13, LV č. 123 č. 



parc. 15/2 a 16/1, LV č. 48 č. parc. 17/1 a 19/1, LV č. 124 č. parc. 20, LV č. 37 parc. č. 22/1 , 
zároveň navrhol pripraviť Zmluvy o zriadení vecného bremena. 
 Poslanci prerokovali a hlasovali za nasledovný text uznesenia: Obecné zastupiteľstvo v Bátke 
schvaľuje bezplatné zriadenie vecného bremena na časti pozemkov LV č. 646 č. parc. 13, LV 
č. 123 č. parc. 15/2 a 16/1, LV č. 48 č. parc. 17/1 a 19/1, LV č. 124 č. parc. 20, LV č. 37 parc. 
č. 22/1 v prospech vlastníka „Obec Bátka“ v súvislosti so stavbou: „Vodovod Bátka“. 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 1 
Bódiová Andrea        Tóth Tomáš 
Ing.Karczag Jozef         
Burszky Csaba         
Simon Zoltán 
Nagy Gabriel 
Vas Róbert 
 
 
K bodu č. 5  Určenie školského obvodu 
 
Predloženým návrhom na dodatok VZN č.1/2018 k VZN č. 3/2009 o určení školského obvodu  obec 
plní zákonom predpísané povinnosti uložené zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správa v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Základnú školu v obci presne 
stanovuje školský obvod. Účelom navrhovaného dodatku VZN je stanovenie Školského obvodu 
Základnej školy – Alapiskola Bátka so samostatnou právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je 
obec Bátka. Poslanci sa oboznámili so žiadosťou rodičov žiakov s povinnou školskou dochádzkou  a 
s predneseným návrhom dodatku VZN, na základe ktorého pre žiakov ročníkov 1-4 s vyučovacím 
jazykom slovenským  sa do školského obvodu  ZŠ – Alapiskola Bátka  určí mesto  Rimavská Sobota, 
nakoľko v ZŠ- Alapiskola Bátka nie je otvorená trieda s vyučovacím jazykom slovenským z dôvodu 
malého počtu žiakov. 
Poslanci predložený návrh dodatku č. 1/2018 k VZN č. 3/2009 o určení školského obvodu základnej 
školy na území obce Bátka schválili jednohlasne. 
 

Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 1 
Bódiová Andrea        Tóth Tomáš 
Ing.Karczag Jozef         
Burszky Csaba         
Simon Zoltán 
Nagy Gabriel 
Vas Róbert 
 
 
 
K bodu č.6 Spolufinancovanie projektu s názvom: Kúpa technologického vybavenia na 
triedený zber v obci Bátka 
 
Pán starosta  predložil návrh na  Spolufinancovanie projektu s názvom: Kúpa technologického 
vybavenia na triedený zber komunálnych odpadov v obci Bátka, kód výzvy: OPKZP-PO1-
SC111-2017-32, vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov 144 000,08 EUR s DPH, 
t.j.  v sume vo výške 7200,04 EUR s DPH.  

Pán starosta navrhuje predložený návrh schváliť z dôvodu aj vyplývajúceho zo Zákona č. 
79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorý upravuje požiadavky na nakladanie s komunálnym odpadom. 



Na základe tohto zákona je obec povinná zabezpečiť zavedenie triedenia a zberu 
komunálneho odpadu. 

Poslanci hlasovali o spolufinancovaní projektu: Kúpa technologického vybavenia na triedený 
zber komunálnych odpadov v obci Bátka vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, 
poslanci spolufinancovanie schválili jednohlasne. 

 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 1 
Bódiová Andrea        Tóth Tomáš 
Ing.Karczag Jozef         
Burszky Csaba         
Simon Zoltán 
Nagy Gabriel 
Vas Róbert 
 
 
 
 
K bodu č.7 Rozpočtové opatrenie č.5 
 
 
Pani Ildikó Furmanová, hlavná kontrolórka obce navrhla  úpravu rozpočtu, rozpočtové 
opatrenie č. 5 /2018 podľa priloženého návrhu. 
Poslanci hlasovali o rozpočtové opatrenie č. 5, ktoré schválili jednohlasne. 
Návrh rozpočtového opatrenia č. 5 je neoddeliteľnou časťou zápisnice. 
  
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 1 
Bódiová Andrea        Tóth Tomáš 
Ing.Karczag Jozef         
Burszky Csaba         
Simon Zoltán 
Nagy Gabriel 
Vas Róbert 
 
 
 
 
K bodu č. 8 Aktuálne otázky 

 Aktuálne otázky neboli prerokované na šiestom zasadnutí OZ. 

 

 

K bodu č. 9 Diskusia 

Do diskusie sa zapojili poslanci OZ a diskutovali k jednotlivým bodom zasadnutia. 
 

 



K bodu č. 10 Schválenie návrhu uznesení 

 

 Predseda návrhovej komisie Ing.Karczag Jozef predložil obecnému zastupiteľstvu  na 
schválenie návrh uznesení. Uznesenie od č.  48  /2018-OZ   do  uznesenie č.  52  /2018-OZ 
tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 

K bodu č 11.  Záver 

Starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť. Program šiesteho 
zasadnutia OZ bol vyčerpaný a zasadnutie bolo ukončené o 19, 35 hodine. 

 

Zapísala: Olívia Czakóová 

                         

 

 

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

                                                               Peter    H e n c z           
                   starosta obce Bátka 

 

 

 

Overovatelia: Vas Róbert   ............................... 

  Simon Zoltán   ............................... 

 

Prílohu tejto zápisnice budú tvoriť uznesenia! 
 


