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                                 OBEC B Á T K A 
 
 
Číslo 07/OZ/2019 
 

Zápisnica 
 

napísaná v priebehu siedmeho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa  23. októbra 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 
    Mgr. Viktória Nagyová 
     

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. Rozvojové plány obce do budúceho rozpočtového obdobia 
6. Deň úcty k starším  
7. Diskusia 
8. Záver 

 
 
 
K bodu č.1 - Otvorenie zasadnutia 
 

V roku 2019 siedme 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 siedmeho zasadnutia OZ. Poslanci hlasovali o programe. 
Program siedmeho zasadnutia OZ 7/2019  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 poslankyňu p. Andreu Bódiovú, za člena 
návrhovej komisie odporučil p. Zoltána Simona  
Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: p. Zoltána Mácsa,  
p. Ing. Jozefa Karczaga 
 
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 5/2019 - Odovzdanie pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí 
(futbalové ihrisko, park) zápis bol vykonaný 2. 10. 2019 
Uznesenie 6/2019 - – Zoznam nevyužitých pozemkov a objektov obce Bátka  - v plnení 
Uznesenie č. 11/2019 Zlepšenie prístupu k MRK k pitnej vode – v plnení 



Uznesenie č. 23/2019 OZ ukladalo starostovi riešenie záškoláctva, ktoré bolo plánované na 
mesiac september,  stretnutie sa uskutoční dňa 13.11.2019 (streda) o  9,00 hod.  
 
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 - Rozvojové plány obce do budúceho rozpočtového obdobia 
 
Pán starosta Peter Hencz vyzval poslancov OZ, aby podali návrhy na rozvojové plány obce do 
budúceho rozpočtového obdobia.  
 
p. Peter Hencz, starosta - Obec musí nevyhnutné opravy a údržby vykonať na gynekologeckej 
ambulancii v OZS Bátka, obnoviť podľahovú krytinu, vymaľovať a podobne. Obec sleduje 
aktuálne výzvy, na rekonštrukciu OZS Bátka podá žiadosť na Ministerstvo vnútra. Plánuje sa 
aj výmena strechy nad prednými a zadnými vchodovými dverami a bleskozvodu. Oprava 
strechy domu smútnu a ďalšie opravy by sa mali v budúcom rozpočtovom období tiež 
realizovať. 
Obec by mala riešiť aj dopyt mladých na nájomné byty. Jedným z riešení by mohli byť takzvané 
ŠTARTové byty. Našim cieľom je mládež a mladé rodiny udržať v obci a vytvoriť im 
podmienky a možnosti na bývanie.  Pán starosta ohľadom Štartových bytov poskytol 
informácie, ktoré získal v Gemerskej Hôrke, kde tento typ nájomných bytov bol kolaudovaný. 
 
p. Zoltán Mács , poslanec – do budúceho rozpočtového obdobia by sme mali naplánovať opravu 
chodníkov, 
- v obci motorové vozidlá jazdia  rýchlo, navrhol ohľadom spomaľovacích prahov osloviť p. 
Krokavca, 
- dôležité je aj pokračovanie výstavby kanalizácie v obci 
- separovanie odpadu je v obci zauživané pri zbere petfliaš. 
 
p. Peter Hencz, starosta – do 8. novebra 2019 obec podá žiadosť na PF o delimitáciu pozemkov 
v intravilláne obce, ktoré obec používa, napíše sa zoznam  pozemkov a na ďalšom zasadnutí sa 
OZ rozhodne, že ktoré parcely v intraviláne obce obec požiada delimitovať.  
- Čo sa týka rekonštrukcie chodníkov, obec reagovala na výzvu, ktorá zatiaľ nebola 
vyhodnotená. 
-  Rozšírenie kanalizácie v obci je v prípravnej fáze, nakoľko v časti hornej Bátky nie je 
možnosť napojiť sa na verejnú kanalizáciu. 
 
p. Andrea Bódiová, poslankyňa – navrhovala vytýčiť termín usporiadania stretnutia s občanmi 
ohľadom separovania odpadu nie len petfliaš ale aj papiera, atď, vytvoriť systém zberu aby 
občania mali prehľad o zbere rôzných druhov odpadov. 



 
Pán starosta oznámil poslancom OZ a prítomným, že bola uzatvorená zmluva poskytovateľom 
nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom životného prostredia SR na kúpu 
technologického vybavenia na triedený zber komunálnych odpadov v obci Bátka vo výške 
136117,75 eur. 
         
 
K bodu č. 6- Deň úcty k starším 
 
  Peter Hencz, starosta obce navrhol usporiadať „Deň úcty k starším” 1. decembra 2019  
(nedela) v zasadačke Obecného úradu Bátka z dôvodu že telocvičňa v základnej škole je v 
rekonštrukcii. 
 
 
K bodu č. 7 – Diskusia 
 
Do diskusie sa zapojili všetci poslanci OZ, diskutovali k jednotlivým bodom programu. 
 
 Dňa 23. 11. 2019 (sobota) sa na parkovisku pri obecnom úrade uskutoční súťaž vo 
varení jedál z kapusty so začiatkom  od 10,00 hodiny. Do súťaže sa záujemci  môžu prihlásiť 
telefonicky alebo osobne na obecnom úrade v Bátke.  
 
 Mikulášský večierok je naplánovaný na 5. decembra. 
 
Pán starosta, Peter Hencz oznámil poslancom OZ, že dňa 23. 9. 2019 pán poslanec Gabriel 
Nagy podal oznámenie, že sa od  24.9.2019 vzdáva poslaneckého mandátu. Pán starosta sa mu 
poďakoval  za viacročnú prácu a aktívnu účasť na podujatiach obce.  
 
 
K bodu č. 8 – Záver 
 
 Starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť. Program siedmeho 
zasadnutia OZ/2019 bol vyčerpaný a zasadnutie bolo ukončené o 19,12 hodine. 
 
Zapísala: Jolana Zsírosová 
 

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

                                                               Peter    H e n c z           
                       starosta obce  

 
Overovatelia:   Ing. Jozef Karczag  ............................... 

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


