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                                 OBEC B Á T K A 
 
 
Číslo 08/OZ/2018 
 

Zápisnica  
 

napísaná v priebehu ôsmeho zasadnutia  
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 29. novembra 2018 

(štvrtok) o 17,00 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 

     Tóth Tomáš 
 
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. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 
5. Návrh VZN 

- Návrh VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bátka 

- Návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
materskej školy a školských zariadení na rok 2019 v zriaďovateľskej a územnej 
pôsobnosti 

- Návrh VZN č.3/2019 o zápise detí do ZŠ 
6. Žiadosť – preplatenie dovolenky 
7. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018 
8. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 
9. Rozpočet  na rok 2019 – Príjmy, výdavky, výdavky ZŠ, rozpočet celkom 

Viacročný rozpočet na roky 2020-2022 
10. Inventarizácia  



11. Zámer prenájmu obecného majetku 8.11.2018 
12. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Obce Bátka – CSEMADOK 
13. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov 
14. Aktuálne otázky   
15.  Rôzne  
16.  Návrh na uznesenie 
17.  Záver 

 
 
 
K bodu č.1.Otvorenie zasadnutia 
 
V roku 2018 ôsme 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.  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 hlasovať 
o programe zasadnutia s nahradením programového bodu č. 6 -  Žiadosť-preplatenie 
dovolenky, poslanci hlasovali o programe 8. zasadnutia OZ so zmenou programu. 
Program ôsmeho zasadnutia OZ 8/2018 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 OZ.  
 
Za predsedu návrhovej komisie: starosta odporučil poslanca Ing. Jozefa Karczaga, za člena 
návrhovej komisie: p. Andreu Bódiovú. 
 
Overovatelia zápisnice:  starosta určil poslancov: p. Nagy Gabriel, Burszky Csaba 
 
Zapisovateľka:  starosta obce určil:  p. Olíviu Czakóovú 
 

 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea        
Ing.Karczag Jozef         
Burszky Csaba         
Simon Zoltán 
Tóth Tomáš 
Vas Róbert 
Nagy Gábor 
 
 
 



K bodu č.4 Kontrola planenia z predchádzajúcich uznesení 
 
Kontrolu plnenia uznesení vykonal p.Ing. Karczag Jozev, zástupca starostu obce. 
Plnenie uznesení OZ : 
 
26/2015 – nedoplatok na nájomnom L. Pásztora v plnení,  
40/2018 – odpredaj bytu pre p. O. Pénteka v plnení 
50/2018 – spolufinancovanie projektu v plnení, žiadosť a jej náležitosti sú spracované 
a posunuté na schválenie 
55/2018 – Spolufinancovanie  
 
Ku kontrole uznesení neboli vznesené pripomienky. 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea         
Ing.Karczag Jozef         
Burszky Csaba         
Simon Zoltán 
Tóth Tomáš 
Vas Róbert 
Nagy Gábor 
 
 
K bodu č.5  Návrh VZN 
 
a). Návrh VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady obce Bátka na rok 2019 predložil obecnému zastupiteľstvu  p.Peter Hencz, 
starosta obce. Starosta žiadal hlavnú kontrolórku Ildikó Furmanovú a poslancov, aby sa 
vyjadrili, dávali návrhy na vykonanie zmeny. Hlavná kontrolórka predložila návrh na zmenu 
poplatku za kanalizáciu, zber a vývoz a zneškodnenie kalov zo septikov zvýšiť na 0,2941€/m3 
z dôvodu, že sú náklady vyššie ako v predchádzajúcom roku.   
Poslanci dali návrh  sadzby poplatku za odpad nezvyšovať: 
-  fyzické osoby 12,00 €/osoba/rok 
- právnická osoba, podnikajúca FO 40,00 € a za každého zamestnanca bez TP v obci 12,00 € 
 
Návrh VZN č. 1/2019 je zverejnený na webovej stránke a na úradnej tabuli obce, 
pripomienkovanie návrhu je možné  k 13.12.2018 
 
Poslanci tento návrh VZN ako bol predložený  schválili jednohlasne. 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea         
Ing.Karczag Jozef         
Burszky Csaba         
Simon Zoltán 
Tóth Tomáš 
Vas Róbert 
Nagy Gábor 
 
 



b). Návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
školy a školských zariadení na rok 2019 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti. 
Návrh VZN č. 2/2019 je zverejnený na webovej stránke a na úradnej tabuli obce, 
pripomienkovanie návrhu je možné  k 13.12.2018 
 
Poslanci tento návrh VZN ako bol predložený  schválili jednohlasne. 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea         
Ing.Karczag Jozef         
Burszky Csaba         
Simon Zoltán 
Tóth Tomáš 
Vas Róbert 
Nagy Gábor 
 
c). Návrh VZN č. 3/2019 o zápise detí do ZŠ 
Návrh VZN č. 3/2019 je zverejnený na webovej stránke a na úradnej tabuli obce, 
pripomienkovanie návrhu je možné  k 13.12.2018 
 
Poslanci tento návrh VZN ako bol predložený  schválili jednohlasne 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea         
Ing.Karczag Jozef         
Burszky Csaba         
Simon Zoltán 
Tóth Tomáš 
Vas Róbert 
Nagy Gábor 
 

d). Účinné VZN obce BÁTKA 
 

Dodatok č. 1/2018 k VZN 3/2009 o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou 
(Platné od: 22.10.2018) 

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení 
na rok 2016 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Bátka (9/2018) 
(Platné od: 15.04.2018) 

VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb (40/2017) 
(Platné od: 01.01.2018) 

VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Bátka (14/2017) 
(Platné od: 01.01.2018) 

VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území obce BÁTKA (1/2018) 
(Platné od: 01.01.2018) 

VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej 
škole, ktorej zriaďovateľom je obec Bátka (3/2018) 
(Platné od: 01.01.2018) 

Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 2/2009 o určení prevádzkového času 
(Platné od: 13.04.2017) 

Dodatok č. 1/2017 k VZN o podmienkach chovu držania domácich zvierat 
(Platné od: 13.04.2017) 



VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole (4/2017) 
(Platné od: 01.01.2017) 

VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
v obci Bátka (6/2017) 
(Platné od: 01.01.2017) 

VZN o verejnej kanalizácií, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku, spoplatňovaní 
spracovania odpadových vôd a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na území obce 
Bátka (10/2017) 
(Platné od: 01.01.2017) 

VZN o verejnom poriadku (2/2016) 
(Platné od: 01.01.2016) 

VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského 
klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Bátka (5/2016) 
(Platné od: 01.01.2016) 

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
obce Bátka (7/2016) 
(Platné od: 01.01.2016) 

VZN o čistote a poriadku, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce Bátka (8/2016) 
(Platné od: 01.01.2016) 

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, o odvádzaní odpadových vôd a o pripojení 
nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu (39/2014) 
(Platné od: 15.04.2014) 

VZN ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce Bátka (38/2014) 
Dodatok č. 1 k VZN 38/2014 
(Platné od: 01.01.2014) 

VZN o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na 
území obce Bátka (37/2013) 
(Platné od: 01.10.2013) 

VZN o určení školského obvodu základnej školy na území obce Bátka (3/2009) 
(Platné od: 16.07.2009) 

VZN o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb (2/2009) 
(Platné od: 15.04.2009) 

VZN o podmienkach chovu držania a manipulácie s domácimi a úžitkovými zvieratami na území 
obce Bátka 
(Platné od: 01.01.2000) 

 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia obce 
BÁTKA 

sú prístupné verejnosti 
na internetovej stránke obce www.obecbatka.sk 

a v písomnej forme u starostu obce. 
 

Pripomienkovanie návrhu k účinným VZN je možné  k 13.12.2018 
 
 
K bodu č.6 Žiadosť o preplatenie dovolenky 
 
 
Pán poslanec Ing. Karczag Jozef, zástupca starostu obce  poslancom OZ oznámil, že dňa 
28.11.2018 bol na obecný úrad doručený žiadosť starostu obce Petra Hencza o preplatenie 
nevyčerpanej dovolenky za rok 2018 v rozsahu 15 dní. Svoju žiadosť si odôvodnil tým, že 



kvôli pracovným povinnostiam a realizácii niekoľkých projektov, nemal možnosť vyčerpať 
dovolenku za rok 2018. 
Poslanci hlasovali o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2018 v rozsahu 15 dní pre 
pána starostu Petra Hencza, poslanci preplatenie nevyčerpanej dovolenky schválili 
jednohlasne. 
 

Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea         
Ing.Karczag Jozef         
Burszky Csaba         
Simon Zoltán 
Tóth Tomáš 
Vas Róbert 
Nagy Gábor 
 

 
K bodu č. 7 – Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018 
 
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bátka za rok 2018 vykonala hlavná 
kontrolórky obce Ildikó Furmanová, materiál prekladala na rokovanie obecného 
zastupiteľstva aj v elektronickej forme bola sprístupnená na webovej stránke obce Bátka, 
a bola odoslaná pre poslancom OZ. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018 tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 
Poslanci OZ správu o kontrolnej činnosti za rok 2018 berú na vedomie. 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea         
Ing.Karczag Jozef         
Burszky Csaba         
Simon Zoltán 
Tóth Tomáš 
Vas Róbert 
Nagy Gábor 
 
 
K bodu č. 8 - Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 
 
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 predložila obecnému zastupiteľstvu na schválenie 
p. Ildikó Furmanová, hlavná kontrolórka obce. 
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 tvorí prílohu zápisnice a bol jednohlasne schválený. 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea         
Ing.Karczag Jozef         
Burszky Csaba         
Simon Zoltán 
Tóth Tomáš 
Vas Róbert 
Nagy Gábor 
 
 



K bodu č. 9 - Rozpočet  na rok 2019 – Príjmy, výdavky, výdavky ZŠ, rozpočet celkom 
Viacročný rozpočet na roky 2020-2021 
 
 
Návrh rozpočtu na rok 2019 predložila obecnému zastupiteľstvu na schválenie p. Ildikó 
Furmanová, hlavná kontrolórka obce. 
Návrh rozpočtu  na rok 2019 tvorí prílohu tejto zápisnice, je zverejnený na internetovej 
stránke obce a je vyvesený na úradnej tabule obce. Lehota na predloženie pripomienok 
k návrhu rozpočtu: do 13.12.2018.  
 
Starosta navrhoval hlasovať o návrh rozpočtu na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky 2020-
2021. Poslanci jednohlasne schválili návrh rozpočtu. 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea         
Ing.Karczag Jozef         
Burszky Csaba         
Simon Zoltán 
Tóth Tomáš 
Vas Róbert 
Nagy Gábor 
 
 
 
K bodu č. 10 – Inventarizácia 
 
 
Riadna inventarizácia majetku k 31. 12. 2018 
Starosta obce Peter   H e n c z vydal príkaz na vykonanie ročnej inventarizácie majetku obce 
a ZŠ-Alapiskola Bátka k 31.12.2018. 
Pán starosta navrhol inventarizačnej komisii spísať zoznam nevyužívaných objektov 
a pozemkov ktoré sú vo vlastníctve obce Bátka. Zoznam by slúžil na posúdenie využiteľnosti 
tohto majetku obcou. V prípade nevyužiteľnosti by sa tento majetok ponúkol do  prenájmu 
alebo odpredal, s dôrazom na hospodárnosť nakladania s majetkom obce v prospech rozvoja 
obce a jej občanov.  
 
Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov tvorí prílohu tejto zápisnice.  
Poslanci OZ berú na vedomie príkaz starostu obce. 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea         
Ing.Karczag Jozef         
Burszky Csaba         
Simon Zoltán 
Tóth Tomáš 
Vas Róbert 
Nagy Gábor 
 
 
 



K bodu č. 11 Zámer prenájmu obecného majetku 
 
Pán starosta Peter Hencz navrhol zverejniť návrh Zámer prenájmu obecného majetku dňa 
30.11.2018. Obce Bátka v zmysle § 9a od. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zv. O majetku obcí 
v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Bátka 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 
 
Predmet prenájmu: Nehnuteľnosť – budova bývalej stolárskej dielne č. 58 ktorá sa nachádza 
v kat. území Bátka, na LV č. 631, Pozemok č. 173/1, výmera 705- záhrada. 
Dôvodom zámeru prenajať uvedený nehnuteľný majetok je, že budova nie je využitá, pričom 
mesačné režijné náklady znáša obec Bátka. 
 
Predmet prenájmu: Nehnuteľnosť – nebytový priestor (1 miestnosť vo výmere 40 m2) – sklad 
(nie je zabezpečená elektrika), ktorý sa nachádza v k. ú. Bátka na LV č. 224 a to ako parc. č. 
295/1 vo výmere 6165 m2 zastavaná plocha pričom na tejto parcele sa nachádza výrobná hala 
bez súpisného čísla vo výmere 141 m2 a výrobná hala pod súpisným číslom 1. zámočnícka 
dielňa. Dôvodom zámeru prenajať uvedený nehnuteľný majetok je, že uvedený nebytový 
priestor je obcou nevyužitý. 
Starosta navrhol schváliť zámer prenájmu obidvoch nehnuteľností (nebytové priestory) 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea         
Ing.Karczag Jozef         
Burszky Csaba         
Simon Zoltán 
Tóth Tomáš 
Vas Róbert 
Nagy Gábor 
 
 
 
K bodu č.12 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Obce Bátka – CSEMADOK 
 
Na obecný úrad Bátka bola doručená Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Obce Bátka na rok 2019 
pre CSEMADOK. K žiadosti boli priložené: Plán činnosti na rok 2019, Rozpočet na rok 2019, 
Odôvodnenie žiadosti – dôvodová správa,  Prehlásenie žiadateľa o spôsobe propagácie obce, 
Prehlásenie žiadateľa, že nemá voči obci žiadne záväzky a tiež záväzky voči Daňovému úradu 
a poisťovniam. Fotokópia výpisu z obchodného registra. 
Žiadosť o dotáciu tvorí prílohu tejto zápisnice. Požadované sponzorské je vo výške 1200,- €. 
Pán starosta navrhol hlasovať o výške dotácie 1200,- €  pre ZO CSEMADOK v Bátke. 
Poslanci hlasovali, výšku dotácie jednohlasne schválili. 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea         
Ing.Karczag Jozef         
Burszky Csaba         
Simon Zoltán 
Tóth Tomáš 
Vas Róbert 
Nagy Gábor 



K bodu č. 13 Žiadosť o prenájom nebytových priestorov 
 
Pán starosta tento bod programu navrhol preložiť na ďalšie zasadnutie obecného 
zastupiteľstva.  
Poslanci jednohlasne schválili preloženie tohto bodu programu na ďalšie zasadnutie. 
 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea         
Ing.Karczag Jozef         
Burszky Csaba         
Simon Zoltán 
Tóth Tomáš 
Vas Róbert 
Nagy Gábor 
 
 
 
K bodu č. 14 Aktuálne otázky 
 
Dňa 2.12.2018 sa uskutoční „Deň dôchodcov“ v telocvični ZŠ-Alapiskola Bátka, na ktorý 
srdečne pozýva všetkých prítomných pán starosta. Na slávnostnom poobedňajšom posedení 
budú vystupovať deti z MŠ Bátka a zo Základnej školy-Alapiskola Bátka. 
 
Dňa 5.12.2018 bude pred obecným úradom Mikulášský večierok, kde budú rozdávané balíky 
ktoré zabezpečí obec pre každé zúčastnené dieťa do veku 12. rokov. 
 
Pán starosta poďakoval poslancom OZ za spoluprácu v roku 2018, gratuloval novozvoleným 
poslancom a oznámil čas ustanovujúceho zasadnutie, ktorý sa uskutoční dňa 6.12.2018 vo 
štvrtok od 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu.  
 
 
 
 
K bodu č. 15 Rôzne 
 
V bode č. 15 - Rôzne poslanci OZ  diskutovali k jednotlivým bodom zasadnutia. 
Pán poslanec Simon Zoltán  - sú k dispozícii výzvy na dotácie z „Bethlen Gábor alap“ 
 
 
 
K bodu č. 16 Schválenie návrhu uznesení 
 
Predseda návrhovej komisie Ing.Karczag Jozef predložil obecnému zastupiteľstvu  na 
schválenie návrh uznesení. Uznesenie od č.  58  /2018-OZ   do  uznesenie č.  69  /2018-OZ 
tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 
 
 
 



 
K bodu č. 17 Záver 
 
 

Starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť. Program ôsmeho 
zasadnutia OZ bol vyčerpaný a zasadnutie bolo ukončené o 19,10 hodine. 

 
Zapísala: Olívia Czakóová 

                         

 

 

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

                                                               Peter    H e n c z           
                   starosta obce Bátka 

 
 
 
Overovatelia:  Burszky Csaba  ............................... 
  Nagy Gábor   ............................... 
 
 
 
Prílohu tejto zápisnice budú tvoriť uznesenia! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Obec Bátka 
 

Príkaz starostu obce  
na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov obce Bátka a ZŠ Bátka k 31.12.2018 

 
 
 

 
 V zmysle zákona o účtovníctve ustanovení § 29 a § 30 zákona NRSR č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vydávam príkaz na vykonanie 
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Bátka a ZŠ-Alapiskola 
Bátka k 31.12.2018. 
 
 
 
V Bátke, dňa 29.11.2018 
 
 
 
 
           Peter    H e n c z 
             starosta obce  
 
 
 
 
 
 


