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                                 OBEC B Á T K A 
 
 
Číslo 06/OZ/2019 
 

Zápisnica 
 

napísaná v priebehu šiesteho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa  11. septembra 2019 

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

Peter Hencz, starosta 
 
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 
    Vasová Anna 
    Jokman  Rozália 
    Rusznyáková Mária 
    Salaiová Alžbeta 
    Žaneta Paš 
    Edita Breznyáková 
    Breznyák Ladislav 
    Bene Výťazoslav 
    Bőd Tibor 
    Varga Zoltán 
     

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

Bátka 
6. Spoluúčasť pri financovaní projektu – kúrenie MŠ 
7. Spoluúčasť pri financovaní projektu – chodníky dolná Bátka 



8. Žiadosť – Gabriel Nagy 
9. Žiadosť – Ladislav Szívos 
10. Daňové nedoplatky 
11. Kúpa nehnuteľnosti od súkromného podnikateľa nachádzajúca sa na obecnom 

pozemku 
12. Diskusia: s občanmi  
13. Záver 

 
 
K bodu č.1 - Otvorenie zasadnutia 
 

V roku 2019 šieste 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. Zástupca 
starostu 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. Zástupca starostu 
obce navrhol hlasovať o programe piateho zasadnutia OZ. Poslanci hlasovali o programe. 
Program šiesteho zasadnutia OZ 6/2019  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:  starosta odporučil poslanca p. Csaba Burszky, za člena 
návrhovej komisie odporučil p. Ing. Jozef Karczag.  
Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: p. Andrea Bódi,  
p. Tóth Mikuláš 
 
Zapisovateľka: Za zapisovateľku zápisnice zástupca starostu obce určil: p. Jolana Zsírosovú 
 
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 uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 
 

Kontrolu plnenia uznesení vykonal predseda návrhovej komisie pán poslanec, 
zástupca starostu Csaba Burszky 
Uznesenie 6/2019 - – Zoznam nevyužitých pozemkov a objektov obce Bátka. 
Komisia napísala zoznam  nevyužitých pozemkov v obci C - parcely, pracuje sa na zozname 
E parcely, členovia komisie navrhli ďalšie stretnutie. 
Uznesenie č. 11/2019 Zlepšenie prístupu k MRK k pitnej vode – v plnení 
Uznesenie č. 23/2019 OZ ukladalo starostovi riešenie záškoláctva. Pán starosta dodal, že sa 
uskutočnilo  stretnutie so zástupcami policajného zboru z Rimavskej Seči a plánuje sa 
stretnutie so starostami zo školského obvodu Bátka, so zástupcami odborného oddelenia 
policajného zboru. Stretnutie je naplánované v druhej polovici septembra. 
Uznesenie č. 31/2019 – Odkúpenie nehnuteľnosti na pozemku obce – v plnení 
OZ rieši odkúpenie nehnuteľnosti v bode č. 11 na dnešnom zasadnutí. 
Poslanci OZ správu o kontrole plnenia uznesení brali 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 
 
 
K bodu č.5 – VZN č. 4/2019 o čistote a poriadku, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na 
území obce Bátka 
 
Starosta obce Peter Hencz predložil návrh VZN  
Návrh VZN - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:    31. 7.2019 
         - zverejnený na internetovej adrese obce dňa:  31. 7.2019  
 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :    12. 8. 2019  
Doručené pripomienky /počet/:               0 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   11. 9. 2019 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:  11. 9. 2019 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa  11. 9. 2019  pod č. 37/2019 
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Bátka dňa:    11. 9. 2019 
VZN nadobúda účinnosť dňom  26. 9. 2019 
 
K návrhu VZN počas pripomienkového konania neboli doručené pripomienky. Počas 
zasadnutia OZ pán poslanec Zoltán Mács  podal návrh na doplnenie §7 Zákaz znečisťovania 
verejných priestranstiev bod č. 4, ktorý bude znieť nasledovne: Zakazuje sa vykonávať 



rozkopávky, prekopávky na verejnom priestranstve bez písomného súhlasu správcu, vlastník 
pozemku verejného pozemku. 
Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o schválení VZN č. 4/2019 so zmenou, ktoré jednohlasne 
schválilo.  
 
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 – Spoluúčasť pri financovaní projektu – kúrenie MŠ 
 

Starosta obce pán Peter Hencz predložil návrh na : 
- spoluúčasť pri financovaní projektu : ŽoNFP za účelom realizácie Rekonštrukcia 

kúrenia MŠ Bátka v rámci Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku s kódom  OPKZP-PO4-SC411-2018-41, pričom 
ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce, 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške 9 039,70 €, maximálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu a na 
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 
 
Peter Hencz, starosta predložil OZ na schválenie spolufinancovanie projektu maximálne 5 % 
z celých oprávnených výdavkov, ktorý 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.7 – Spoluúčasť pri financovaní projektu – chodníky dolná Bátka 
 
Starosta obce pán Peter Hencz predložil návrh na:  

- spoluúčasť pri financovaní:  ŽoNFP za účelom realizácie projektu Výstavba 
a rekonštrukcia chodníkov v Bátke , v rámci Výzvy na predkladanie žiadosti 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom :  OPLZ-PO6-SC611-

2019-1, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce, 
- vo výške maximálne 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu, 



- a na zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
 
 
Peter Hencz, starosta predložil OZ na schválenie spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z 
celkových oprávnených výdavkov projektu, ktoré poslanci OZ 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 – Žiadosť – Gabriel Nagy 
 
 Starosta obce, p. Peter Hencz predložil žiadosť pána G. Nagya, ktorý sa obrátil na OZ, 
aby OZ schválilo odstúpenie od predkupného práva obce na pozemky  v kat. území Bátka: C-
KN parc. č. 34/4, 34/5, 34/6 a 34/7.  
Pán poslanec Z. Mács k bodu dodal, že pozemok sa predal za účelom vybudovania garáží, 
nakoľko v obci pri bytovkách nie je vyriešené parkovanie. 
 
 Pán G. Nagy svoju žiadosť odôvodnil tým, že päťročné predkupné právo obce podľa 
zmluvy už onedlho vyprší a svoju nehnuteľnosť z osobných dôvodov predáva. Podľa zmluvy 
päťročné predkupné právo vyprší vo februári 2020. 
 Poslanci odstúpenie od predkupného práva schválili nadpolovičným počtom, 5. 
poslanci schválili odstúpenie od predkupného práva a 2. poslanci sa zdržali. 
 
Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0   Zdržalo sa – 2  Neprítomný - 0 
         
Bódiová Andrea     Mács Zoltán 
Ing. Jozef Karczag     Nagy Gabriel    
Burszky Csaba 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 
 
 
K bodu č.9 – Žiadosť – Ladislav Szívos 
 
 Starosta obce, p. Peter Hencz predložil žiadosť pána Ladislava Szívosa zo dňa 
13.8.2019 o vyriešenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod ZŠ a o zníženie 
dane z nehnuteľnosti a poplatkov pre vlastníkov pozemkov pod ZŠ od roku 2020 na 1 €. Pán 
starosta uviedol, že majetkovoprávne vysporiadanie sa týka viacerých pozemkov v obci. 
Jedná sa o cesty, ktoré sú vo vlastníctve PF. Navrhol aby finančné prostriedky, ktoré obec 
získa z predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce boli použitéi na vysporiadanie pozemkov, 



ktoré obec v skutočnosti používa ale nie je ich vlastníkom, ich vlastníkom je PF v prípade iní 
vlastníci. 
 
Pán poslanec Ing. J. Karczag k bodu dodal, že ministerstvo majetkovoprávne vzťahy 
pozemkov vysporiadalo v tých prípadoch, kde neboli známy vlastníci pozemkov. V našej obci 
majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov nebolo doposiaľ vykonané. 
 
Pán poslanec Z. Mács dodal, že obec má len prenesenú kompetenciu ZŠ Bátka- Alapiskola 
Bátka, preto doporučuje žiadosť pána L. Szívosa posunúť na Ministerstvo školstva a požiadať 
ministerstvo o pomoc s vysporiadaním  majetkovoprávnych vzťahov pozemkov pod ZŠ 
Bátka. 
 
Pán starosta sa k zníženiu daní z nehnuteľností a poplatkov, ktoré v žiadosti spomenul pán L. 
Szívos vyjadril v tom zmysle, že obec nad znižovaním daní a poplatkov neuvažuje. 
  
Pán starosta navrhol hlasovanie o nasledovných návrhoch:  

- obec sa obráti so žiadosťou na Ministerstvo školstva vo veci vysporiadania pozemkov 
pod Základnou školou – Alapiskola Bátka a písomne oznámi kroky, ktoré vykoná 
obec ohľadom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod ZŠ Bátka  

- obec oznámi pánovi L. Szívosovi, že nezníži dane z nehnuteľnosti a miestne poplatky 
od roku 2020 na 1 € pre vlastníkov pozemkov pod ZŠ Bátka. 

 
Poslanci OZ návrh p. Z. Mácsa 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.10 – Daňové nedoplatky 
 
 Správu o nedoplatkoch na daniach a poplatkoch PO a FO so stavom k 11.9.2019 
podala admin. pracovníčka J. Zsírosová. Výzvy na nedoplatky budú doručované dlžníkom 
postupne od 1. 10. 2019, z dôvodu že 2 termín splatnosti vyprší dňom 30.9.2019. 
 
Poslanci OZ správu admin. pracovníčky berú 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 
 
 
K bodu č.11 - Kúpa nehnuteľnosti od súkromného podnikateľa nachádzajúca sa na 
obecnom pozemku 
 
 Pán starosta podal správu poslancom OZ a prítomným o výsledku stretnutia 
s vlastníkom nehnuteľnosti „Reštauračné zariadenie“ v susedstve obecného úradu. Obec 
prejavila záujem odkúpiť nehnuteľnosť za účelom vytvorenia archívu a ďalších 
administratívnych a skladovacích miestností, ktoré obec nemá k dispozícii v budove obecného 
úradu. Vlastník nehnuteľnosti oproti predchádzajúceho návrhu, ktorý bol o značnú časť vyšší 
(cca. 38 000,- €)  navrhol odkupnú cenu vo výške 25 000,- €. Vlastník nehnuteľnosti žiadal 
starostu obce a poslancov OZ v tejto veci konať urýchlene, nakoľko  má ďalšie ponuky na 
využitie nehnuteľnosti za účelom podnikania a zároveň dať do prenájmu ako obytné priestory.   
 
Pán poslanec Zoltán Mács navrhol uzatvoriť s majiteľkou nehnuteľnosti Zmluvu o budúcej 
zmluve, nakoľko obec v rozpočtovom období 2019 na odkúpenie objektu nemá možnosť 
vyčleniť finančné prostriedky. 
 
Poslanci hlasovali o nákupe nehnuteľnosti „Reštauračné zariadenie“ v susedstve obecného 
úradu za 25 000,- € (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur) a uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve, 
ktorú 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. 12 – Diskusia 
 
 Na začiatku diskusie starosta obce Peter Hencz informoval prítomných o možnosti 
zapojiť sa do projektu bez hraníc v rámci Výzvy s poskytnutím organizáciou EZÚS Via 
Carpatia.  Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu názvom „Palócok határok nélkül – Palóc bez hraníc“ je vo výške maximálne 15% 
z celkových oprávnených výdavkov projektu.  
 
Pán starosta navrhol hlasovať o spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 15 % 
z celkových oprávnených výdavkov, ktoré poslanci OZ 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 
 
 
Do diskusie sa zapojili všetci prítomní, diskutovali o aktuálnych problémoch. 
Pani E. Breznyáková , ktorá vyjadrila svoju nespokojnosť pri riešení  odvozu odpadových vôd 
zo žúmp v hornej Bátke. Odvoz odpadových vôd zo žúmp dvakrát týždenne je málo, 
odpadová voda vyteká do potoka, ohrozuje studne a celé leto zapácha. Obrátila sa na pána 
starostu s otázkou, kedy môžu očakávať vybudovanie kanalizácie v hornej Bátke smerom na 
Tomášovce. 
Pani A. Salaiová a pani Ž. Pašová sa pripojili k pani E. Breznyákovej, lebo sa ich  riešenie 
tohto problému tiež týka a dodali že pod oknami ich domov v potoku stojí odpadová voda 
a nie je možné ani vetrať. 
Pán L. Breznyák dodal, že pred zavedením  odvozu odpadových vôd zo žúmp realizovaných 
obcou,  AGROBAN týždenne 2x odvážal odpadové vody.  
 
Pán starosta na otázku pani E. Breznyákovej dodal, že sú plánované ďalšie odvetvia 
kanalizácie v rámci projektu (Environfond), ale skôr ako o 3-4 roky k tomu  nedôjde. Aj keď 
vlastníkom spomínaných nehnuteľností už nie je AGROBAN, lebo obyvatelia si odkúpili do 
vlastníctva nehnuteľnosti, obec má záujem riešiť túto situáciu tým, že sa zo žúmp bude 
častejšie vyvážať odpadová voda a hľadajú sa aj ďalšie alternatívy. 
Jedným z riešení by bolo, spoločnými silami vybudovať nové žumpy do ktorých sa podzemné 
vody a dažďová voda nedostanú. 
 
Do diskusie sa zapojil aj pán V. Bene, ktorý mal výhrady ohľadom čistenia potoka v dolnej 
Bátke a navrhol aj častejšie kontroly potrubia pod cestou, ďalšou jeho pripomienkou bol vrch 
šachty ktorý je zlomený,  čoho dôsledkom môže dôjsť k úrazu,  navrhol nájsť  riešenie aj na 
problém túlavých psov. 
 
Pán starosta Peter Hencz k pripomienkam pána V. Bene dodal, že sú všetky sťažnosti 
vyriešené. Túlavé psy v dolnej Bátke nie sú, ale stáva sa, že cudzí vyhadzujú zvieratá 
z osobných motorových vozidiel a potom psy pobehujú v obci. Obec sa  tento problém snaží 
riešiť pomocou útulkov, ktoré sú takmer naplnené, odvolávajú sa na malú kapacitu. 
V niektorých prípadoch si psov osvoja občania obce, v iných prípadoch sa hľadajú a nájdu  
riešenia. 
 
Pani A. Vasová, ktorá má na starosti čistotu a poriadok v OZS Bátka oznámila, že dlhodobým 
problémom sú parkujúce autá v areáli zdravotného strediska. V nebezpečne zlom stave sú 
plastové strechy pri hlavnom vchode a aj nad zadným vchodom (pri čakárni obvodného 
detského lekára). Žiadala naplánovanie opravy. 
 
Pani A. Vasová a p. R. Jokmanová sa sťažovali vo veci prístupovej cesty k ich 
nehnuteľnostiam. Pani R. Jokmanová sa obrátila s otázkou na pána starostu, či sa nedá vyzvať 
zo strany obce p. Š Péntek, na odstránenie búdy ktorú umiestnil pred svoju nehnuteľnosť. 
Sťažovala sa aj na hlučnosť v susedstve a veľkú hlučnú premávku neznámych motorových 
vozidiel okolo ktorých sa potulujú tak skoro ráno ako aj poobede a večer mladiství. Pani R. 
Jokmanová sa sťažovala aj na neporiadok na autobusových zastávkach dodala, že 



zamestnanci ktorí pracujú v obci cez projekty si neplnia svoje úlohy a bolo by ich treba 
častejšie kontrolovať. 
 
 
 
Pani poslankyňa A. Bódiová dodala, že ak búdu postavil na vlastnom pozemku a je bez 
základov, tak obec nemá kompetenciu odstrániť búdu.  
 
Pán starosta navrhol, že ak sa nájdu dobrovoľníci, mohli by sa uskutočniť hliadky v obci. 
Alebo zvýšiť bezpečnosť v obci pomocou občianskej hliadky. 
 
Pán starosta informoval prítomných, že začiatkom októbra sa obec môže zapojiť do projektu, 
pomocou ktorého môže zamestnať dvoch opatrovateľov. 
 
Pán starosta oboznámil poslancov OZ aj so žiadosťou pána I. Gomboša, na odkúpenie 
susedského pozemku o ktorý prejavil záujem už aj v minulosti. Svoju žiadosť odôvodnil tým, 
že na pozemku ktorá je v susedstve jeho nehnuteľnosti a vlastní ju obec, je budova v takom 
zlom stave, že sa rozpadáva a časti padajú na jeho pozemok. Navrhovanou žiadosťou sa OZ 
bude zaoberať po upresnení  žiadosti. 
 
Pani hlavná kontrolórka I. Furmanová na záver požiadala pána starostu, aby vyzval 
obyvateľov na dodržanie verejného poriadku v obci, aby dodržali večer od 22,00 hodiny do ráno 
6,00 hodiny  nočný kľud, lebo sa to veľmi často porušuje. 
 
K bodu č. 13 – Záver 
 
 Starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť. Program šiesteho 
zasadnutia OZ/2019 bol vyčerpaný a zasadnutie bolo ukončené o 20,10 hodine. 
 
Zapísala: Jolana Zsírosová 
 
 
 

 

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

                                                               Peter    H e n c z           
                       starosta obce  

 
 
 
Overovatelia:   
 
Andrea Bódiová     ............................... 

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


