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                                 OBEC B Á T K A 
 
 
Číslo 09/OZ/2018 
 

Zápisnica  
 

napísaná v priebehu deviateho zasadnutia  
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 06. decembra 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 

     Tóth Tomáš 
 
Ďalší prítomní a pozvaní hostia:  PaedDr. Csilla Sebőková 

Furmanová Ildikó, hlavná kontrolórka 
     Jolana Zsírosová, pracovníčka OÚ 
     Mács Zoltán 
     Tóth Mikuláš 
     Henczová Annamária 
     Nagyová Viktória 
   
   
      
P r o g r a m : 

1. Otvorenie zasadnutie 
2. Určenie zapisovateľa 
3. Informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného 

zastupiteľstva, o výsledku voľby starostu a odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi 
a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

4. Zloženie sľubu starostu obce 
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva 
6. Vystúpenie starostu obce 
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia a schválenie overovateľov zápisnice. 
8. Voľba návrhovej komisie 
9. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 



10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva 

11. Určenie sobášiacich poslancov 
12. Voľba komisie na ochranu verejného záujmu zákon 357/2004 Z. b. 
13. Zriadenie komisií 
14. Určenie platu starostu   
15. Rôzne 
16. Záver 

 
 

 
K bodu č.1.Otvorenie zasadnutia 
 
V roku 2018 deviate 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, sú prítomný aj novozvolený poslanci a pozvaný hostia podľa prezenčnej listiny. 
Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  
 
 
K bodu č. 2. Určenie zapisovateľa 
 
Zapisovateľka: Pán starosta Peter Hencz, určil pani Jolanu Zsírosovú, administratívnu 
pracovníčku OcÚ. 
 
K bodu č. 3-5. Informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do 
obecného zastupiteľstva, o výsledku voľby starostu a odovzdanie osvedčení o zvolení 
starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva,  
 
Starosta obce dal slovo podpredsede miestnej volebnej komisie pani Bódi Fejesovej Monike, 
ktorá informovala prítomných o výsledku volieb na starostu obce a do obecného 
zastupiteľstva. Informovala prítomných o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce 
Bátka, kde pracovala 5 členná miestna volebná komisia. V obci bol zriadený jeden volebný 
obvod, v ktorom pracovala jedna okrsková komisia. Celkovo bolo zapísaných 703 voličov a  
volieb sa zúčastnilo 494 voličov čo presahuje 70,27 % voličov.  
Za starostu obce Bátka bol zvolený  p. Peter Hencz – 387 hlasov.  
Kandidáti boli zvolený v nasledovnom poradí: Csaba Burszky – 245 hlasov, Andrea 
Bódiová – 233 hlasov, Ing. Jozef Karczag – 220 hlasov, Mikuláš Tóth – 206 hlasov, Ondrej 
Zsíros 181 hlasov, Zoltán Mács – 175 hlasov, Gabriel Nagy – 172 hlasov. Podpredseda 
miestnej  volebnej komisie informovala prítomných, že bolo doručené oznámenie od pána 
Ondreja Zsírosa, že sa zdáva a osvedčenie poslanca na ustanovujúcom zasadnutí neprevezme. 
Ďalším kandidátom na poslanca OZ z náhradných kandidátov ako prvý v poradí sa tak stal 
pán Zoltán Simon so 164 hlasmi . 
 
Po informovaní o výsledkoch volieb podpredseda miestnej volebnej komisie slávnostne 
odovzdala osvedčenie starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. Správa 
Miestnej volebnej komisie Obce Bátka o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce 
Bátka tvorí prílohu tejto zápisnice. 



 
Poslanci OZ v Bátke berú na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy obce. 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea        
Ing.Karczag Jozef         
Burszky Csaba         
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Mács Zoltán  
Nagy Gabriel 
 
 
 
 
K bodu č. 4. Zloženie sľubu znovuzvoleného starostu 
 
Znovuzvolený p. Peter Hencz požiadal podpredsedníčku miestnej volebnej komisie, aby 
prečítala znenie sľubu starostu obce:  „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť 
svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, 
ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej 
funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“. 
Znovuzvolený starosta po zložení zákonom predpísaného sľubu starostu sa podpísal pod text 
sľubu. 
 
OZ v Bátke konštatuje, že novozvolený starosta obce pán Peter Hencz zložil zákonom 
predpísaný sľub starostu obce. 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea        
Ing.Karczag Jozef         
Burszky Csaba         
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Mács Zoltán  
Nagy Gabriel 
 
 
 
K bodu č. 5 Zloženie sľubu poslancov 
 
Podpredsedníčka miestnej volebnej komisie pani Bódi Fejesová Monika prečítala znenie 
sľubu poslancov 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 
všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného 
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“. 

 
Pod text sľubu sa po jeho prednesení každý zo zvolených poslancov podpísal. 



OZ v Bátke konštatuje, že zvolený poslanci obecného zastupiteľstva: Burszky Csaba, Bódiová 
Andrea, Ing. Karczag Jozef, Simon Zoltán, Tóth Mikuláš, Mács Zoltán, Nagy Gabriel zložil 
zákonom predpísaný sľub poslancov. 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea        
Ing.Karczag Jozef         
Burszky Csaba         
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Mács Zoltán  
Nagy Gabriel 
    
 
 
K bodu č. 6 Vystúpenie starostu obce  
 
Príhovor znovuzvoleného starostu je prílohou tejto zápisnice. 
Obecné zastupiteľstvo v Bátke berie na vedomie príhovor starostu obce. 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea        
Ing.Karczag Jozef         
Burszky Csaba         
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Mács Zoltán  
Nagy Gabriel 
 
 
K bodu č. 7 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia a schválenie overovateľov 
zápisnice. 
 
Program  ustanovujúceho zasadnutia:  Pán starosta navrhol bod č. 13 Zriadenie komisií, 
určenie predsedov a členov komisií zmeniť na Zriadenie komisií a určenie predsedu a členov 
komisie na ochranu verejného záujmu, a predsedov a členov ďalších zriadených komisií 
preložiť na nasledovné zasadnutie OZ.  
. 
Overovatelia zápisnice:  starosta určil poslancov: p. Nagy Gabriel, Burszky Csaba 
 
Poslanci OZ hlasovali o zmenu programu 9. zasadnutia OZ a o overovateľov zápisnice, 
ktorých so zmenou jednohlasne schválili. 
 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea        
Ing.Karczag Jozef         
Burszky Csaba         
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 



Mács Zoltán  
Nagy Gabriel 
 
 
K bodu č. 8. Voľba návrhovej komisie 
 
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  
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea        
Ing.Karczag Jozef         
Burszky Csaba         
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Mács Zoltán  
Nagy Gabriel 
 
 
K bodu č. 9. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 
 
 
Starosta obce Peter Hencz, oznámil poslancom OZ, že poverení zastupovaním starostu bude 
pán poslanec Burszky Csaba. 
 
Poslanci OZ berú na vedomie oznámenie starostu obce. 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea        
Ing.Karczag Jozef         
Burszky Csaba         
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Mács Zoltán  
Nagy Gabriel 
 
 
K bodu č. 10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený 
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
Pán starosta navrhol za oprávnených zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v prípadoch podľa 
§ 12. 2 prvá veta, od. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb.  
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poslancov  p. Burszky Csaba a p. Ing. 
Karczag Jozef. 
Poslanci OZ jednohlasne schválili poslancov oprávnených zvolávaním a vedením zasadnutí 
OZ. 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea        
Ing.Karczag Jozef         



Burszky Csaba         
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Mács Zoltán  
Nagy Gabriel 
 
 
K bodu č. 11. Určenie sobášiacich poslancov 
 
Pán starosta za sobášiacich poslancov určil p. Andrea Bódiovú a p. Csaba Burszkyho. 
Poslanci OZ jednohlasne schválili sobášiacich poslancov. 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea        
Ing.Karczag Jozef         
Burszky Csaba         
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Mács Zoltán  
Nagy Gabriel 
 
 
K bodu č. 12. Voľba komisie na ochranu verejného záujmu zákon 357/2004 Z. b. 
 
Pán starosta navrhol zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu, podľa zákona 357/2004 
Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z. n. p. 
Za predsedu komisie navrhol p. Gabriela Nagya, a za členov komisie p. Zoltána Mácsa a p. 
Csaba Burszkyho. 
Poslanci OZ jednohlasne schválili predsedu a členov komisie. 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea        
Ing.Karczag Jozef         
Burszky Csaba         
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Mács Zoltán  
Nagy Gabriel 
 
 
K Bodu č. 13.  Zriadenie komisií 
 
Pán starosta Peter Hencz navrhol zriadenie pre funkčné obdobie 2018-2021 nasledovné 
komisie: Komisiu finančnú, Komisiu ochrany verejného poriadku, Komisiu pre kultúru, šport, 
mládeže a školstvo, Inventárnu komisiu. 
Vyzval poslancov OZ o pripomienkovanie. Ďalšie návrhy nezazneli, poslanci OZ hlasovali 
a jednohlasne schválili zriadenie komisií. 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea        



Ing.Karczag Jozef         
Burszky Csaba         
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Mács Zoltán  
Nagy Gabriel 
 
 
K bodu č. 14. Určenie platu starostu 
 
 
a). Plat starostu obce Bátka na obdobie od 1.12.2018 do 6.12.2018 bol z dôvodu zmeny 
zákona, v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obci a primátorov miest v znení neskorších predpisov so spätnou 
splatnosťou od 1.12.2018 prepočítaný v rozsahu plného úväzku vo výške 2619,- Eur. Návrh 
uznesenia o určení platu starostu Obce Bátka a dôvodová správa tvoria prílohy zápisnice. 
 
Poslanci OZ jednohlasne schválili plat starostu. 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea        
Ing.Karczag Jozef         
Burszky Csaba         
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Mács Zoltán  
Nagy Gabriel 
 
 
b). Pán poslanec Csaba Burszky navrhol plat starostu podľa § 3 ods. 1 od 6.12.2018 
rozhodnutím zvýšiť o 60 % účinnosťou od 6.12.2018. Pán starosta sa počas vyjednávania 
bodu č. 14 určenie platu starostu sa zdržiaval mimo zasadačky. Ďalšie návrhy nezazneli, preto 
poslanci OZ jednohlasne schválili rozhodnutím zvýšiť plat starostu od 1.1.2019 podľa uv. 
zákonu. 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea        
Ing.Karczag Jozef         
Burszky Csaba         
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Mács Zoltán  
Nagy Gabriel 
 
 
K bodu č. 15 Rôzne 
 
Prítomný diskutovali k jednotlivým bodom zasadnutia. 
 
 



 
 
K bodu č. 16 Záver 
 

. 
Starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť. Program 

deviateho zasadnutia OZ bol vyčerpaný a zasadnutie bolo ukončené o 18,59 hodine. 
 
 

 
Zapísala: Jolana Zsírosová 

                         

 

 

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

                                                               Peter    H e n c z           
                   starosta obce Bátka 

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


