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                                 OBEC B Á T K A 
 
 
Číslo 05/OZ/2019 
 

Zápisnica 
 

napísaná v priebehu piateho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa  13. augusta 2019 

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

Csaba Burszky – zástupca starostu, poslanec 
 
Poslanci :   Bódiová Andrea 
    Mács Zoltán 
    Nagy Gabriel       
    Simon Zoltán       
    Ing. Jozef Karczag 

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. VZN č. 4/2019 o čistote a poriadku, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce 

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

a školských zariadeniach v obci Bátka 
7. Diskusia  
8. Záver 

 
K bodu č.1.Otvorenie zasadnutia 
 

V roku 2019 piate  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bátke otvoril a viedol p. 
Csaba Burszky, zástupca starostu 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. 
Zástupca starostu obce konštatoval, že počet prítomných poslancov na začiatku zasadnutia je 
6 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. Zástupca starostu 
obce navrhol hlasovať o programe piateho zasadnutia OZ. Poslanci hlasovali o programe. 
Program piateho zasadnutia OZ 5/2019  bol schválený jednohlasne.                               
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný -  
         
Ing. Jozef Karczag        Bódiová Andrea 
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: zástupca starostu odporučil poslanca p. Ing. Jozef Karczag, za 
člena návrhovej komisie  poslanca p. Gabriel Nagy.  
Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: p. Mács Zoltán, 
p. Simon Zoltán 
 
Zapisovateľka: Za zapisovateľku zápisnice zástupca starostu obce určil: p. Jolanu Zsírosovú 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 1 
         
Ing. Jozef Karczag        Bódiová Andrea 
Mács Zoltán 
Burszky Csaba 
Tóth Mikuláš 
Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
 
 
 
K bodu č. 4 – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 
 

Kontrolu plnenia uznesení vykonal predseda návrhovej komisie pán poslanec Ing. 
Jozef Karczag. 
Uznesenie 5/2019 - Odovzdanie pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí 
(futbalové ihrisko, park) –Návrh na zápis  protokolu bol doručený na Okresný úrad – 
Katastrálny odbor a na Pozemkový fond. 
 
Uznesenie 6/2019 - – Zoznam nevyužitých pozemkov a objektov obce Bátka – v plnení. 



Správu o kontrolnej činnosti poslanci OZ jednohlasne brali na vedomie. 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 1 
         
Ing. Jozef Karczag        Bódiová Andrea 
Mács Zoltán 
Burszky Csaba 
Tóth Mikuláš 
Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
 
K bodu č.5 – VZN č. 4/2019 o čistote a poriadku, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na 
území obce Bátka 
 
Poslanci OZ jednohlasne schválili odloženie bodu č. 5 schválenie VZN č. 4/2019 o čistote 
a poriadku, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce Bátka na ďalšie zasadnutie OZ. 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 1 
         
Ing. Jozef Karczag        Bódiová Andrea 
Mács Zoltán 
Burszky Csaba 
Tóth Mikuláš 
Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 
 
 
K bodu č.6 – VZN č. 5/2019 o určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach v obci Bátka 
 
Návrh VZN bol prejednaný na zasadnutí OZ 30.07.2019 

 - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa: 30.07.2019 
 - zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 30.07.2019 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do : 12..08.2019 
Doručené pripomienky /počet/: 0 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 13.08.2019 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 13.08.2019 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 13.08.2019 pod č.: 34/2019 
VZN vyvesené na úradnej tabuli, internetovej str. obce Bátka dňa: 14.08.2019 
Bude zvesené z úradnej tabule obce Bátka dňa: 31.08.2019 
VZN nadobúda účinnosť dňom 01.09.2019 
Poslanci OZ  VZN č.5/2019 schválili jednohlasne. 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 1 
         
Ing. Jozef Karczag        Bódiová Andrea 
Mács Zoltán 
Burszky Csaba 
Tóth Mikuláš 
Nagy Gabriel 
Simon Zoltán 



 
 
K bodu č. 7 – Diskusia 
 
Do diskusie sa zapojili všetci poslanci. Diskutovali k jednotlivým bodom zasadnutia. 
Pán poslanec Simon Zoltán navrhol aby bol znovuzvolený predseda Komisie pre kultúru, 
šport, mládeže a školstvo, nakoľko kvôli pracovným povinnostiam on túto funkciu nie je 
schopný vykonávať.  
 
 
K bodu č. 8 – Záver 
 
Nakoľko program piateho zasadnutia bol vyčerpaný, p. Csaba Burszky, zástupca starostu 
poďakoval poslancom  a ostatným prítomným  za účasť a zasadnutie ukončil. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20,40 h. 

 
Zapísala: Jolana Zsírosová 

                         

 

 

 

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

                                                               Csaba   B u r s z k y           
              zástupca starostu obce Bátka 

 

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


