
                                 OBEC B Á T K A 
 
 
Číslo 02/OZ/2019 
 

Zápisnica 
 

napísaná v priebehu druhého zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa  27. marca 2019 

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

Hencz Peter – starosta 
 
Poslanci :   Bódiová Andrea 
    Mács Zoltán 
    Nagy Gabriel       
    Simon Zoltán       
    Ing. Jozef Karczag 

Burszky Csaba 
Tóth Mikuláš 

 
 
Ďalší prítomní a pozvaní hostia: 
     
    Furmanová Ildikó, hlavná kontrolórka 
    Zsírosová Jolana, 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. Rozpočtové opatrenie č. 1 
6. Aktuálne výzvy : Výmena tepelných zdrojov s využívaním alternatívnych zdrojov, 

Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode 
7. Určenie platu starostu obce na rok 2019 
8. Určenie platu hlavnej kontrolórky na rok 2019 
9. Zmena názvu ZŠ – AI Bátka 
10. Diskusia  
11. Záver 

 
 



K bodu č.1.Otvorenie zasadnutia 
 

V roku 2019 druhé 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, na zasadnutí OZ sa nezúčastnil 1 poslanec, pán poslanec Simon Zoltán bol prítomní od 
5. bodu zasadnutia,  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 program zasadnutia rozšíriť o bod 9 – Zmena názvu ZŠ – AI Bátka. Starosta obce 
navrhol hlasovať o programe so zmenami. Poslanci hlasovali o programe. 
Program druhého zasadnutia OZ 2/2019 so zmenami bol schválený jednohlasne.                               
 
Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 2 
Bódiová Andrea        Nagy Gabriel 
Ing. Jozef Karczag        Simon Zoltán  
Mács Zoltán 
Burszky Csaba 
Tóth Mikuláš 
 
 
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 poslankyňu 
Bódi Andrea, za člena návrhovej komisie  poslanca Ing. Karczag Jozef.  
Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: Mács Zoltán, 
Tóth Mikuláš 
 
Zapisovateľka: Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil: p. Jolana Zsírosová 
 
Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 2 
Bódiová Andrea        Nagy Gabriel 
Ing. Jozef Karczag        Simon Zoltán  
Mács Zoltán 
Burszky Csaba 
Tóth Mikuláš 
 
 
K bodu č.4. Kontrola plnenia prijatých uznesení 
 

Kontrolu plnenia uznesení vykonal pán starosta Peter Hencz. 
Uznesenie č. 26/2015 – pani advokátka JUDr. Tóthová dňa 18.2.2019 doručila na Obec Bátka 
právny rozbor zmlúv o prenájme, písomné vyjadrenie vo veci nedoplatku na nájomnom u p. 
Pásztora a návrh od nájomcu spätne žiadať nájomné titulom vydania bezdôvodného 
obohatenia v zmysle ust. § 451 ods. 1,2 Občianskeho zákonníka. Pán starosta navrhol 



stretnutie s pánom Pásztorom.  Pán starosta navrhol na nasledovnom zasadnutí prehodnotiť a 
určiť výšku nájmu za m2 obecných pozemkov, objektov, a za verejné priestranstvá.  
Obecné zastupiteľstvo správu o plnení uznesení č. 26/2015 jednohlasne berie na vedomie. 
 
Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 2 
Bódiová Andrea        Nagy Gabriel 
Ing. Jozef Karczag        Simon Zoltán  
Mács Zoltán 
Burszky Csaba 
Tóth Mikuláš 
 
 
K bodu č. 5 - Rozpočtové opatrenie č. 1 
 
 Návrh rozpočtového opatrenia č. 1 predniesla I. Furmanová hlavná kontrolórka obce. 
Návrh rozpočtového opatrenia č. 1 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo rozpočtové opatrenie č. 1. 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 1 
Bódiová Andrea        Nagy Gabriel 
Ing. Jozef Karczag         
Mács Zoltán 
Burszky Csaba 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 
 
 
K bodu č. 6 - Aktuálne výzvy : Výmena tepelných zdrojov s využívaním alternatívnych 
zdrojov, Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode 
  
 

Pán starosta Peter Hencz oboznámil poslancov OZ a prítomných s aktuálnymi 
výzvami, ktoré by boli pre obec Bátka hospodárne a efektívne a to A). Realizácia výzvy 
zameranej na zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v predpokladanej výške 48840,- Eur a B). 
Geotermálne kúrenie v MŠ Bátka v predpokladanej výške 159 000,- €. 

  
A). Projekt zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode by bol realizovaný formou troch 

výdajných miest, ktoré sa budú nachádzať v troch rôznych lokalitách na pozemkoch obce. 
Výdajné stanice pitnej vody budú obsahovať systém na predplatený čip. Realizovaním tohto 
projektu by v obci mali prístup k pitnej vode aj obyvatelia obce, ktorý nemali možnosť sa 
napojiť na verejný vodovod Bátka. 
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne chválilo realizáciu projektu Zlepšenie prístupu MRK 
k pitnej vode a spolufinancovanie obce vo výške  5 %  oprávnených výdavkov. 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 1 
Bódiová Andrea        Nagy Gabriel 
Ing. Jozef Karczag         
Mács Zoltán 
Burszky Csaba 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 



B). Realizácia projektu Geotermálneho kúrenia v Materskej škole Bátka 
v predpokladanej výške  159 000,- Eur (slovom: Stopäťdesiatdeväť Eur) by vyriešil otázku 
zastaralého vykurovacieho systému v materskej škole. Geotermálne kúrenie patrí 
k najúspornejším a najmodernejším typom vykurovacích systémov. Projekt obsahuje 
vybudovanie geotermálneho kúrenia a výmenu vykurovacieho systému objektu. Projekt je 
možné zrealizovať so spolufinancovaním obce vo výške 5%.       
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne chválilo realizáciu projektu Geotermálne kúrenie 
v Materskej škole Bátka a spolufinancovanie obce vo výške  5 %  oprávnených výdavkov. 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 1 
Bódiová Andrea        Nagy Gabriel 
Ing. Jozef Karczag         
Mács Zoltán 
Burszky Csaba 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 
 
 
K bodu č. 7 - Určenie platu starostu obce na rok 2019 
 
Návrh určenia platu starostu obce na rok 2019 predložila predseda návrhovej komisie p. 
Andrea Bódiová. Plat starostu obce Bátka v roku 2019 v rozsahu plného úväzku  je určený 
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov so spätnou splatnosťou od 
01.01.2019 na základe predloženého návrhu a dôvodovej správy, ktoré tvoria prílohu tejto 
zápisnice. 
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo plat starostu obce na rok 2019.  
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 1 
Bódiová Andrea        Nagy Gabriel 
Ing. Jozef Karczag         
Mács Zoltán 
Burszky Csaba 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 
 
 
K bodu č. 8 - Určenie platu hlavnej kontrolórky obce na rok 2019 
 
Návrh určenia platu hlavnej kontrolórky obce na rok 2019 predložila predseda návrhovej 
komisie p. Andrea Bódiová.  Plat hlavného kontrolóra obce Bátka v roku 2019 v rozsahu 0,2 
úväzku je určený v súlade s § 18c zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien 
a doplnkov, so spätnou platnosťou od  01.01.2019 na základe predloženého návrhu 
a dôvodovej správy, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice. Pán starosta Peter Hencz navrhol 30 
% odmenu pre hlavnú kontrolórku so spätnou splatnosťou od 1.1.2019. Ďalšie návrhy 
nezazneli, preto obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo plat hlavnej kontrolórky obce na 
rok 2019 s 30% odmenou so spätnou splatnosťou od 1.1.2019  
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 1 
Bódiová Andrea        Nagy Gabriel 



Ing. Jozef Karczag         
Mács Zoltán 
Burszky Csaba 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 
 
 
 
K bodu č. 9 - Zmena názvu ZŠ – AI Bátka 
 
Riaditeľka ZŠ – AI Bátka sa obrátila na OZ so žiadosťou o vyjadrenie k návrhu znenia 
čestného názvu základnej školy a schválenie čestného názvu, ktorá znie: 
 
 
 

Základná škola Józsefa Mácsa – Mács József Alapiskola Bátka 
č. 172, 98021 Bátka 

 
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh znenia čestného názvu základnej školy: 
Základná škola Józsefa Mácsa – Mács József Alapiskola Bátka č. 172, 98021 Bátka. 
 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 1 
Bódiová Andrea        Nagy Gabriel 
Ing. Jozef Karczag         
Mács Zoltán 
Burszky Csaba 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 
 
 
 
K bodu č. 10 – Diskusia 
 
 
 Do diskusie sa zapojili prítomní poslanci OZ, a diskutovali o aktuálnych otázkach.  
Pán poslanec Zoltán Mács  navrhol, aby sa likvidovali počas zimného obdobia vytvorené 
nelegálne skládky odpadu za Požiarnou zbrojnicou v dolnej Bátke. 
Pán starosta Peter Hencz  - Uskutočnilo sa stretnutie s Ing. Šebekom, ktorý trvá na výške ceny 
Kultúrneho domu podľa návrhu. 

- Odovzdanie ceny pre občana obce pána Bodnár Gejza v r. 2019 – cenu odovzdá čestný 
občan obce Bátka Dr. habil Attila Simon, PhD dňa 5.4.2019 v piatok o 17,00 hodine. 

Pán starosta navrhol hľadať riešenie na odkúpenie budovy Pohostinstva Hazír v Bátke, ktorý 
je postavený na pozemku obce Bátka. 
 
 
 
 
 
 



 
K bodu č. 11 – Záver 
 

 Starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť. Program 
druhého zasadnutia OZ/2019 bol vyčerpaný a zasadnutie bolo ukončené o 20,30 hodine. 

 
Zapísala: Jolana Zsírosová 

                         

 

 

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

                                                               Peter    H e n c z           
                       starosta obce  

 
Overovatelia:   
 
Mács Zoltán     ............................... 

Tóth Mikuláš     ............................... 
 
 
 
Prílohu tejto zápisnice budú tvoriť uznesenia! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OBEC    B Á T K A 
 
 
 

U Z N E S E N I E 
z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva obce BÁTKA 

zo dňa 27. 03. 2019 
 
 

K bodu č. 7 -  Určenie platu starostu Obce Bátka 

Uznesenie   12/2019 o určení platu starostu Obce Bátka 
 

Predkladá: Bódiová Andrea , predseda návrhovej komisie 
Vypracovala: administratívna pracovníčka obce Jolana Zsírosová 
 
Návrh na uznesenie: 12/2019 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu 
 

U r č u j e 
 
„Plat starostu obce Bátka v roku 2019 v rozsahu plného úväzku mesačne vo výške 2967- €  v súlade 

so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov so spätnou splatnosťou od 01.01.2019.“ 

 
 

Výpočet mesačného platu starostu obce: 
 
Mesačný plat starostu obce sa vypočíta nasledovne: 
 
  954,00€  x  1,83  +  60  % 
 
Priemerná mesačná mzda zamestnanca         koeficient            zvýšenie  
v nár. hospodárstve za predchádzajúci rok 
 
1013,00€ x 1,83 = 1853,79€ 
 
Zvýšenie o 60 %  =  1112.27€ 
______________________________________ 
      2966,06 € 
Plat mesačne 2967,00€ 
 
Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 

 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 
Platové podmienky starostu upravujú: 
 
a/. Zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) 
 
b/. Zásady odmeňovania starostu obce Bátka schválené Obecným zastupiteľstvom obce 
Bátka. 
 
 V zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 cit. Zákona funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá 
sa nevykonáva v pracovnom pomere. Výkon tejto funkcie je nezlučiteľný s funkciami podľa 
osobitného predpisu a s výkonom práce zamestnanca obce. 
 
 Podľa § 3 ods. 1 cit. Zákona starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej 
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 
Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 
4 ods. 1 „Zákona“. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Priemerná mesačná mzda 
zamestnanca v národnom hospodárstve SR v roku 2018 predstavovala podľa oznámenia 
ŚÚ SR zo dňa 7. 3. 2019 sumu 1013,00 €. 
 
 V zmysle § 4 ods. 1 cit. Zákona podľa počtu obyvateľov obce Bátka koeficient pre 
výpočet platu starostu predstavuje 1,83, tj. Plat starostu od 1 .01.2019 je stanovená podľa 
vyššieho uvedeného.  
 
  
 Podľa § 4 ods. 2 cit. Zákona plat starostu nemôže byť nižší, ako je uvedené v § 3 ods. 
1. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť od 1.12.2018 maximálne až 
o 60%. 
 
 Plat starostu obce na základe uznesenia 79/2018 zo dňa 06.12. 2018 bol zvýšený so 
spätnou splatnosťou od 1.1.2019 na základe prepočtu s koeficientom podľa počtu obyvateľov 
obce. Plat starostu od 1.1.2019 predstavuje 2967 Eur. 
 
 Na základe § 4 ods. 4 cit zákona OZ plat starostu prerokuje opätovne raz ročne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    OBEC    B Á T K A 
 
 
 

U Z N E S E N I E 
z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva obce BÁTKA 

zo dňa 27. marca 2018 
 
 

K bodu č.8 - Určenie platu hlavnej kontrolórky  Obce Bátka 
 
 

 Uznesenie o určení platu hlavného kontrolóra Obce Bátka 
 
 

Predkladá: Bódiová Andrea, predseda návrhovej komisie 
Vypracovala: administratívna pracovníčka obce Jolana Zsírosová 
 
Návrh na uznesenie: 13/2019 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu 
 

S c h v a ľ u j e 
 
„Plat hlavného kontrolóra obce Bátka v roku 2019 v rozsahu 0,2 úväzku mesačne vo výške 338,00 €  

v súlade s § 18c zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, so spätnou 

platnosťou od  01.01.2019.“ 

 
 

Výpočet mesačného platu hlavného kontrolóra obce: 
 
Mesačný plat hlavného kontrolóra sa vypočíta nasledovne: 
 
  954,00€  x  1,28  +  30% 
  
Priemerná mesačná mzda zamestnanca         koeficient            prac. úväzok  
v nár. hospodárstve za predchádzajúci rok 
 
1013,00€ x 1,28 = 1 296,64 € 
Pracovný úväzok 0,2:  1 296,64 €     x    0,2      = 259,328€    
Plat mesačne: 259,328€ 
 
OZ rozhodlo zvýšiť plat hlavnej kontrolórky o 30% 
 
259,328 €  +  30% (tj. 77,80 €)  =  337,128 € 
Plat zvýšený o 30% zaokrúhlený na celé čísla nahor: 338,- € 
 
Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 
/Poznámka: Plat mesačne v roku 2018 = 318,- €/ 



Dôvodová správa 
 
 V zmysle § 11 ods. 4 písm. j) zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo volí a 
odvoláva hlavného kontrolóra obce, určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho 
plat, schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi. 
 
 V súlade s § 18c ods. 1) zákona o obecnom zriadení je plat hlavného kontrolóra 
stanovený súčinom priemernej mesačnej zamestnanca v národnom hospodárstve za 
predchádzajúci rok a koeficientu počtu obyvateľov obce. 
 
 Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v roku 2018 na základe údajov 
Štatistického úradu SR – Oznámenie ŠÚ SR zo dňa 7. 3. 2019 predstavuje sumu 1013,00 
€,  pre veľkostnú kategóriu obce od 501 do 1000 obyvateľov je stanovený koeficient 1,28. 
 
 Plat hlavného kontrolóra obce Bátka určený na základe zákona o obecnom zriadení: 
1013,00 x 1,28 = 1296,64€, (úväzok 0,2)  1296,64 x 0,2 = 259,328 €,rozhodnutím zvýšený 
plat hlavnej kontrolórky o 30% =337,128 € . Zaokrúhlený na celé eurá smerom hore: 318,-€. 
 
  
 
 
 Bátka dňa, 27. marca 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


