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                                 OBEC B Á T K A 
 
 
Číslo 10/OZ/2018 
 

Zápisnica  
 

napísaná v priebehu desiateho zasadnutia  
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 14. decembra 2018 (piatok) 

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

Hencz Peter – starosta 
 
Poslanci :    Bódiová Andrea 

Simon Zoltán   
Burszky Csaba 
Mács Zoltán 

     Tóth Mikuláš 
 
Ďalší prítomní a pozvaní hostia:  PaedDr.Csilla Sebőková 
     Bódi Fejesová Monika 

Furmanová Ildikó, hlavná kontrolórka 
     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 uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 
5. VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Bátka 
6. 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 
7. VZN č.3/2019 o zápise detí do ZŠ 
8. Rozpočtové opatrenie č. 6 
9. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2019 a k viacročnému 

rozpočtu 
10. Rozpočet  na rok 2019 – Príjmy, výdavky, výdavky ZŠ, rozpočet celkom 

Viacročný rozpočet na 2020-2021 
11. Voľba predsedov a členov komisie  
12. Diskusia 
13. Záver 

 



K bodu č.1.Otvorenie zasadnutia 
 
V roku 2018 desiate 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 5 podľa prezenčnej 
listiny.  Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Dvaja poslanci nie sú prítomní Nagy 
Gabriel a Ing. Karczag Jozef. 
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, poslanci hlasovali o programe 10. zasadnutia OZ. 
Program desiateho zasadnutia OZ 10/2018 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 p.  Burszky Csaba, za člena 
návrhovej komisie p. Andrea Bódiová 
 
Overovatelia zápisnice:  starosta určil poslancov p. Tóth Mikuláš, p. Zoltán Mács 
 
Zapisovateľka:  starosta obce určil:  p. Jolanu Zsírosovú 
 

 
Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea        Ing. Karczag Jozef 
Burszky Csaba        Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Mács Zoltán 
 
 
K bodu č.4 Kontrola planenia z predchádzajúcich uznesení 
 
Kontrolu plnenia uznesení vykonal p. Csaba Burszky, zástupca starostu obce. 
Plnenie uznesení OZ : 
 
26/2015 – nedoplatok na nájomnom L. Pásztora v plnení,  
40/2018 – odpredaj bytu pre p. O. Pénteka – realizované, 
50/2018 – spolufinancovanie projektu v plnení, žiadosť a jej náležitosti sú spracované 
a posunuté na schválenie – v plnení 
Zámenná zmluva nehmotného majetku obce Bátka – Agroban, zverejnené, návrh na povolenie 
vkladu 14.12.2018 – v plnení 
Odpredaj pozemku vhodné osobitného zreteľa pre Kolomana Hubay - v plnení 
 



Pán poslanec Zoltán Mács sa informoval, že nedoplatok na nájomnom L. Pásztora prečo sa 
nevyriešil počas uplynulých štyroch rokov. 
Pán starosta Peter Hencz – počas štyroch rokov sa nepodarilo s pánom L. Pásztorom 
dohodnúť na splácanie dlžnej sumy, na účet obce nebola poukázaná ani p. L Pásztorom 
uznaná čiastka dlžnej sumy, z tohto dôvodu spisová agenda na nedoplatku nájomného 
v mesiaci január 2019 bude odovzdaná JuDr. Tóthovej.  
 
Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea        Ing. Karczag Jozef 
Burszky Csaba        Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Mács Zoltán 
 
 
K bodu č.5 VZN č. 1/2019 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                    30.11.2018 
 - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:      30.11.2018 
         - zverejnený na internetovej adrese obce dňa:   30.11.2018 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :    13.12.2018 
  
Doručené pripomienky /počet/:              0 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   14.12.2018 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:  14.12.2018 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 14.12.2018 pod č.: 82/2018 
VZN vyvesené na úradnej tabuli, internet. str.obce Bátka dňa:  14.12.2018 
 Bude zvesené z úradnej tabule obce Bátka dňa:    31.12.2018 

VZN nadobúda účinnosť dňom  01.01.2019. 
 
VZN č.1/2019 bol schválený uznesením č.82/2018 jednohlasne. 
 
Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea        Ing. Karczag Jozef 
Burszky Csaba        Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Mács Zoltán 
 
 
K bodu č.6 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 obce Bátka 
 
Návrh VZN bol prejednaný na zasadnutí OZ                    30.11.2018 
 - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:      30.11.2018 
         - zverejnený na internetovej adrese obce dňa:   30.11.2018 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :    13.12.2018 
  



Doručené pripomienky /počet/:              0 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   14.12.2018 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:  14.12.2018 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 14.12.2018 pod č.: 83/2018 
VZN vyvesené na úradnej tabuli, internet. str.obce Bátka dňa:  14.12.2018 
 Bude zvesené z úradnej tabule obce Bátka dňa:    31.12.2018 

VZN nadobúda účinnosť dňom  01.01.2019. 
VZN č.2/2019 bol schválený uznesením č.83/2018 jednohlasne. 
 
Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea        Ing. Karczag Jozef 
Burszky Csaba        Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Mács Zoltán 
 
 
K bodu č.7 VZN č.3/2019 o zápise detí do ZŠ 
 
Návrh VZN bol prejednaný na zasadnutí OZ                    30.11.2018 
 - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:      30.11.2018 
         - zverejnený na internetovej adrese obce dňa:   30.11.2018 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :    13.12.2018 
  
Doručené pripomienky /počet/:              0 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   14.12.2018 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:  14.12.2018 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 14.12.2018 pod č.: 84/2018 
VZN vyvesené na úradnej tabuli, internet. str.obce Bátka dňa:  14.12.2018 
 Bude zvesené z úradnej tabule obce Bátka dňa:    31.12.2018 

VZN nadobúda účinnosť dňom  01.01.2019. 
 
VZN č.3/2019 bol schválený uznesením č.84/2018 jednohlasne. 
 
Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea        Ing. Karczag Jozef 
Burszky Csaba        Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Mács Zoltán 
 
 
K bodu č.8 Rozpočtové opatrenie č. 6 
 
Hlavná kontrolórka pani Ildikó Furmanová navrhla zmenu rozpočtu v rámci schváleného 
rozpočtu podľa návrhu zo dňa 13.12.2018 . Návrh zmeny rozpočtu tvorí prílohu tejto 
zápisnice. Poslanci OZ hlasovali o zmenu rozpočtu jednohlasne. 
 
Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 



Bódiová Andrea        Ing. Karczag Jozef 
Burszky Csaba        Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Mács Zoltán 
 
K bodu č.9 Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2019 
a k viacročnému rozpočtu 
 
Hlavná kontrolórka obce p.Ildikó Furmanová predkladala obecnému zastupiteľstvu odborné 
stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2019 a k viacročnému rozpočtu na roky 2020-2021. 
Rozpočet obce je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
nariadeniami a internými predpismi obce. 
Kontrolórka obce odporučila OZ predložený rozpočet na rok 2019 schváliť a viacročný 
rozpočet na roky 2020-2021 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 – 5   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea        Ing. Karczag Jozef 
Burszky Csaba        Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Mács Zoltán 
 
 
K bodu č. 10 Rozpočet  na rok 2019 – Príjmy, výdavky, výdavky ZŠ, rozpočet celkom 
Viacročný rozpočet na 2020-2021 
 
Návrh rozpočtu bol prejednaný na zasadnutí OZ                   30.11.2018 
 - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:      30.11.2018 
         - zverejnený na internetovej adrese obce dňa:   30.11.2018 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu rozpočtu do :   13.12.2018  
Doručené pripomienky /počet/:               0 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu uskutočnené dňa:   14.12.2018 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu doručené poslancom dňa:  14.12.2018 
Rozpočet schválený Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 14.12.2018 pod č.: 87 A,B,C/2018 
Rozpočet vyvesený na úradnej tabuli, internet.str.obce Bátka dňa:  14.12.2018 
Bude zvesené z úradnej tabule obce Bátka dňa:     31.12.2018 

Rozpočet obce na rok 2019  nadobúda účinnosť dňom  01.01.2019. 
Viacročný rozpočet na roky 2020, 2021 poslanci brali na vedomie a schválili, že 
obec programový rozpočet v ďalších rokoch nebude používať. 
 
Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea        Ing. Karczag Jozef 
Burszky Csaba        Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Mács Zoltán 
 
 



K bodu č. 11 Voľba predsedov a členov komisie  
 
 Uznesením č. 79/2018 boli zriadené komisie:  

1. Finančná komisia 
2. Komisia pre ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností  
3. Komisia pre kultúru, šport, mládeže a školstvo 
4. Inventarizačná komisia             

        
 
      1. Finančná komisia 
         
   Vymedzenie úloh komisie: 

• Prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce 
• Prerokováva a vyjadruje sa k návrhu a menám rozpočtu obce vrátane príspevkových 

a rozpočtových organizácií /ďalej len rozpočtu obce/ na príslušný rok 
• Prerokováva a hodnotí štvrťročné výsledky plnenia rozpočtu obce ako i účelovosť 

a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov 
• Prerokováva a vyjadruje sa k záverečnému účtu obce 
• Prerokováva a vyjadruje sa k prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce 
• V potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ 
 

  Z v o l í    za predsedu finančnej komisie : 
     Bódiová Andrea 

......................................... 
        Za členov finančnej komisie: 
     Mács Zoltán   Ing, Karczag Jozef 
     ........................................ ...................................... 

 
Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea        Ing. Karczag Jozef 
Burszky Csaba        Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Mács Zoltán 
 

 
    2. Komisia pre ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností 
       
   Vymedzenie úloh komisie: 

• Spolupracuje pri riešení úloh na zverenom úseku činnosti v rozsahu stanovenom 
príslušnými zákonmi 

• Rieši podnety, žiadosti a sťažnosti občanov na zverenom úseku činnosti 
• Dohliada pri udržiavaní verejného poriadku v obci 
• Prerokováva návrhy VZN, resp. iných materiálov v oblasti svojej pôsobnosti 
• Prejednáva a vybavuje podnety a sťažnosti občanov 

• V potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ 

 
  Z v o l í    za predsedu pre ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností: 
      



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

 

       Za členov komisie pre ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností: 
     Tóth Mikuláš   Nagy Gabriel 
     ........................................ ...................................... 

 
Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea        Ing. Karczag Jozef 
Burszky Csaba        Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Mács Zoltán 
 
 
     3. Komisie pre kultúru, šport, mládeže a školstvo 
         
  Vymedzenie úloh komisie: 

• Spolupracuje a komunikuje s Obecným úradom a Zborom pre občianske záležitosti, 
zabezpečujúcim výkon kultúry v obci 

• Organizuje a spolupracuje s Obecným úradom pri organizovaní kultúrnych, 
športových a spoločenských podujatí v obci 

• Vykonáva kontrolu dodržiavania VZN vo oblasti svojej pôsobnosti 
• V potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ 

 
  Z v o l í    za predsedu pre kultúru, šport, mládeže a školstvo: 
 

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

 
       Za členov komisie pre kultúru, šport, mládeže a školstvo 
     Bérešová Kinga  Mács Zoltán 
     ........................................ ...................................... 

 
Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea        Ing. Karczag Jozef 
Burszky Csaba        Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Mács Zoltán 
 
 
  4.  Inventarizačná komisia 

 
 Vymedzenie úloh komisie: na základe inventarizačnej smernice. 

 

Z v o l í    za predsedu pre inventarizačnú komisiu: 
 

     Bódiová Andrea 
......................................... 



 

       Za členov inventarizačnej komisie: 
     Nagy Gabriel   Plánka Attila 
     ........................................ ...................................... 
 
 

Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea        Ing. Karczag Jozef 
Burszky Csaba        Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Mács Zoltán 
 
 
 
K bodu č. 11 Diskusia 
 
Pán starosta Peter Hencz zoznámil prítomných a poslancov OZ s plánmi podujatí v prvom 
polroku 2019: 
12. januára – sa uskutoční futbalový turnaj, 
Máj – máme v pláne uskutočniť športový deň, ktorý by bol spojený so stavaním májových 
stromov a májovou vatrou. 
Poslankyňa Bódiová Andrea navrhla uskutočniť na začiatku roka zasadnutie zameranú na 
selektovanie odpadov. Značne by sa znížili náklady za uloženie odpadu, keby občania 
selektovali odpad. 
Jolana Zsírosová, pracovníčka OcÚ – navrhujem znovu upresniť počet psov v obci, štatistiku 
„Psy“ – by bolo dobré, keby poslanci OZ podľa zoznamu upresnili. Občania síce majú za 
povinnosť nahlásiť zmeny do 31.1 , ale skutočnosť je, že túto povinnosť si neplnia. 
Pán starosta Peter Hencz informoval prítomných, že v poslednom čase sa čoraz častejšie 
vyskytnú menšie krádeže v obci, preto by bolo vhodné kamerový systém, ktorý bol 
v minulosti na niektorých častiach obce namontované obnoviť, napr. pri bývalom mlyne. 
 
K bodu č. 12 Záver 
 

Starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť. Program 
desiateho zasadnutia OZ bol vyčerpaný a zasadnutie bolo ukončené o 19,53 hodine. 

 
Zapísala: Jolana Zsírosová 

                         

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

                                                               Peter    H e n c z           
                   starosta obce Bátka 

 
 
Overovatelia:  Mács Zoltán   ............................... 
  Tóth Mikuláš   ............................... 
 
Prílohu tejto zápisnice budú tvoriť uznesenia! 
 


