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                                 OBEC B Á T K A 
 
 
Číslo 04/OZ/2019 
 

Zápisnica 
 

napísaná v priebehu štvrtého zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa  30.júla 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 
    PaedDr. Sebőková Csilla 
    Bódi Fejesová Mónika, riaditeľka  
    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. 3 
6. VZN č. 4/2019 o čistote a poriadku, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce 

Bátka 
7. VZN č. 5/2019 o určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v obci Bátka 
8. Správa o kontrolnej činnosti 
9. Diskusia  
10. Záver 

 



K bodu č.1.Otvorenie zasadnutia 
 

V roku 2019 štvrté  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,  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 hlasovať o programe štvrtého zasadnutia OZ. Poslanci hlasovali o programe. 
Program štvrtého zasadnutia OZ 4/2019  bol schválený jednohlasne.                               
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea         
Ing. Jozef Karczag         
Mács Zoltán 
Burszky Csaba 
Tóth Mikuláš 
Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
 
 
 
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 p. 
Csaba Burszky, za člena návrhovej komisie  poslanca Ing. Karczag Jozef.  
Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: p. Mács Zoltán, 
p. Simon Zoltán 
 
Zapisovateľka: Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil: p. Jolana Zsírosová 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea         
Ing. Jozef Karczag         
Mács Zoltán 
Burszky Csaba 
Tóth Mikuláš 
Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
 
 
 
K bodu č.4. Kontrola plnenia prijatých uznesení 
 

Kontrolu plnenia uznesení vykonal zástupca starostu pán Csaba Burszky. 



Pán poslanec Zoltán Mács k bodu číslo 4 dodal, po obdržaní písomného stanoviska 
k nedoplatku pána L. Pásztora sa obecné zastupiteľstvo s touto problematikou nezaoberalo, 
ďalej dodal, že do dnes nie je napísaný zoznam nevyužitý pozemkov a objektov vo vlastníctve 
obce. 
Obecné zastupiteľstvo kontrolu plnenia uznesení a pripomienku pána poslanca Zoltána Mácsa 
berie na vedomie. 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea         
Ing. Jozef Karczag         
Mács Zoltán 
Burszky Csaba 
Tóth Mikuláš 
Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
 
Peter Hencz starosta obce navrhol vytvoriť trojčlennú komisiu na súpis nevyužitých 
pozemkov a objektov vo vlastníctve obce. Za členov komisie navrhol poslancov pána Z. 
Mácsa, pána Ing. J. Karczaga a pani A. Bódiovú. 
Poslanci obecného  zastupiteľstva jednohlasne schválili členov komisie. 
 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea         
Ing. Jozef Karczag         
Mács Zoltán 
Burszky Csaba 
Tóth Mikuláš 
Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
 
 
 
K bodu č.5 Rozpočtové opatrenie č.3 
 
Pán starosta Peter Hencz predložil návrh na zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č 3 podľa 
príloh rozpočtového opatrenia č. 3/2019,  ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice. Do návrhu 
zmeny rozpočtu je zapracovaná spoluúčasť rekonštrukcie obecnej dielne. 
Pán starosta Peter Hencz navrhol odsúhlasenie kapitálového výdavku na vypracovanie 
projektu s názvom „Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Bátka“, ktorá 
súvisí s chodníkmi v dolnej Bátke. Riešenie rekonštrukcie chodníkov v dolnej Bátke je 
dlhodobým problémom obce, nakoľko je to finančne náročné. Pomocou uvedeného projektu 
a jeho kritérií by sa vyriešila oprava určitej časti chodníkov. 
 
Poslanci OZ hlasovali o rozpočtové opatrenie č. 3, ktoré jednohlasne schválili. 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea         
Ing. Jozef Karczag         
Mács Zoltán 



Burszky Csaba 
Tóth Mikuláš 
Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
 
 
 
K bodu č.6 Návrh VZN 4/2019 o čistote a poriadku, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na 
území obce Bátka 
 
Pán starosta Peter Hencz informoval poslancov OZ, že obec  obdržala zápisnicu o prejednaní 
obsahu protokolu z Okresnej prokuratúry Rimavská Sobota o vykonaní previerky, kde boli vo 
VZN č. 8/2016 zistené pochybenia. Na základe oznámenia prokurátora  zistené nedostatky 
boli odstránené návrhom VZN č. 4/2019 o čistote a poriadku, tvorbe, údržbe a ochrane zelene 
na území obce Bátka. 
Pán poslanec Mács Zoltán navrhol § 7 Zákaz znečisťovania verejných priestranstiev bod č. 3 
písmeno a) vynechať „ako aj vo vlastných záhradách“. Návrh VZN bude zverejnený na 
úradnej tabuli  a  webovej stránke obce na 15 dní. Lehota na predloženie pripomienok je do 
12. augusta 2019. 
Poslanci OZ hlasovali o návrhu VZN, ktoré jednohlasne schválili. 
 
 
 
K bodu č.7 VZN č. 5/2019 o určení  výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach v obci Bátka 
  
Peter Hencz, starosta obce predložil Návrh VZN č. 5/2019 o určení výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v obci Bátka, ktoré bolo 
potrebné aktualizovať z dôvodu zmeny finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo 
podľa vekových kategórií stravníkov, ako aj z dôvodu dotácie vo výške 1,20 na jeden 
deň/stravník s účinnosťou od 1.9.2019. 
Pán starosta navrhol zvýšiť príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ Bátka pre deti s trvalým 
pobytom Bátka aj pre deti z okolitých obcí na 5,- € / mesiac s tým, že obec Bátka prispeje pre 
deti s trvalým pobytom v Bátke vo výške 4,- €. Zákonný zástupca uhradí za dieťa s trvalým 
pobytom v Bátke 1,- €. Pre deti v hmotnej núdzi platia príslušné platné predpisy a 
ustanovenia.  
Návrh VZN č. 5/2019 o určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach v obci Bátka bude zverejnené na úradnej tabuli a na webovej stránke 
obce na 15 dní. Lehota na predloženie pripomienok je do 12. augusta 2019. 
Poslanci OZ hlasovali o návrhu VZN, ktoré jednohlasne schválili. 
  
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea         
Ing. Jozef Karczag         
Mács Zoltán 
Burszky Csaba 
Tóth Mikuláš 
Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
 



 
 
K bodu č.8 Správa o kontrolnej činnosti 
 
Správu o kontrolnej činnosti vykonal Peter Hencz, starosta obce, správa poslancom OZ bola 
zaslaná, oboznámili sa s jej obsahom a jednohlasne zobrali na vedomie správu hlavnej 
kontrolórky obce pani Ildikó Furmanovej. 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea         
Ing. Jozef Karczag         
Mács Zoltán 
Burszky Csaba 
Tóth Mikuláš 
Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
 
 
 
K bodu č. 9 Diskusia 
 
Pán starosta Peter Hencz, informoval poslancov OZ a prítomných, že pani Hazírová navrhla 
aby obec navrhla  cenu za ktorú by bola ochotná odkúpiť budovu „Pohostinstvo Hazír“, ktorá 
je postavená na obecnom pozemku. Poslanci došli k záveru, že k cenovej ponuke na predaj 
uvedenej nehnuteľnosti by malo dôjsť zo strany pani Hazírovej. Odkúpenie nehnuteľnosti 
nepodporujú všetci poslanci. Diskusia sa zamerala najmä na  využitie budovy v prípade jej 
odkúpenia.  
Poslanci hlasovali o odkúpení nehnuteľnosti. 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0   Zdržalo sa – 1  Neprítomný - 0 
Bódiová Andrea     Zoltán Mács    
Ing. Jozef Karczag         
Burszky Csaba 
Tóth Mikuláš 
Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
 
Peter Hencz, starosta obce informoval prítomných, že v rámci projektu: : Výmena tepelných 
zdrojov s využívaním alternatívnych zdrojov, Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode, boli 3 
zvolené miesta zamerať. 
 
Starosta obce informoval poslancov o stave plnenia Biotermálneho kúrenia – projektová 
dokumentácia v plnení. 
 
Pán poslanec Zoltán Mács informoval prítomných, že motorové vozidlá ktoré jazdia v obci 
neprispôsobujú svoju rýchlosť podmienkam. Navrhol kontaktovať príslušné orgány na 
vytvorenie – spomaľovacích prahov v obci. Pán starosta k veci dodal, že uvedený problém je 
v riešení. 
 



Pani poslankyňa Andrea Bódiová navrhla, aby sa v obci uskutočnilo stretnutie s obyvateľmi  
za účelom triedenia odpadov v domácnostiach.  Cieľom je klásť väčší dôraz na triedenie 
odpadu, lebo výška poplatku za TKO úzko súvisí s návykmi obyvateľov. 
 
Pán poslanec Zoltán Mács navrhol usporiadať zber papiera v obci do konca augusta 
a následne podľa harmonogramu, navrhol vyzvať obyvateľov obce, aby  zväzovali a ukladali 
papier vedľa smetných nádob v deň zberu TKO.  
 
Pani Jolana Zsírosová administratívna pracovníčka obce informovala poslancov OZ 
o nedoplatkoch na daniach a poplatkoch v obci k 30. 6. 2019. Menný zoznam dlžníkov 
poslanci mali k dispozícii, bude tvoriť prílohu tejto zápisnice.  
 
Pani J. Zsírosová navrhla prehodnotiť a zaktualizovať nájomné zmluvy a výšky nájmov pri 
existujúcich zmluvách k 1.1.2020, tie je nutné zapracovať aj do VZN. 
 
K bodu č. 10 Záver 
 

Starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť. Program štvrtého 
zasadnutia OZ/2019 bol vyčerpaný a zasadnutie bolo ukončené o 20,07 hodine. 

 
Zapísala: Jolana Zsírosová 

                         

 

 

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

                                                               Peter    H e n c z           
                       starosta obce  

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

Simon Zoltán     ............................... 
 
 
 
Prílohu tejto zápisnice budú tvoriť uznesenia! 
 
 
 


