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                                 OBEC B Á T K A 
 
 
Číslo 08/OZ/2019 
 

Zápisnica 
 

napísaná v priebehu ôsmeho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa  27. novembra 2019 

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

Peter Hencz, starosta 
 
Poslanci:   Burszky Csaba, zástupca starostu 

Bódiová Andrea 
Ing. Karczag Jozef 

    Bc. Kubánková Marcela 
Mács Zoltán 

    Simon Zoltán        
Tóth Mikuláš 

 
Ďalší prítomní a pozvaní hostia: 
     
    Bódi Fejesová Monika, riaditeľka MŠ 
    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 prijatých uznesení  
5. Rozpočtové opatrenie č. 4 
6. Návrh VZN č. 1/2020 o dani z nehnuteľnosti na území obce Bátka 
7. Návrh VZN č. 2/2020 o miestnych daniach na území obce Bátka 
8. Návrh VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 
9. Návrh VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Bátka 
10. Návrh VZN č. 5/2020 o podrobnostiach vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého 

zdroja znečisťovania ovzdušia na území obce 
11. Návrh VZN č. 6/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ZŠ 

na rok 2020 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bátka 
12. Návrh VZN č. 7/2020 o zápise detí do ZŠ v školskom roku 2020/2021 



13. Návrh VZN č. 8/2020 o poplatku za odvoz a zneškodnenie odpadovej vody, stočné 
14. Voľba predsedu:  Komisie na ochranu verejného záujmu zákon 357/2004 

a členov komisii:  Komisie  pre ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností  
      Inventarizačnej komisii 

15. Inventarizácia k 31.12.2019 
16. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 
17. Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2020 
18. Návrh rozpočtu na rok 2020, návrh viacročného rozpočtu 2021, 2022 
19. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce 
20. Aktuálne otázky  
21. D i s k u s i a 
22. Záver 

 
 
 
K bodu č.1 - Otvorenie zasadnutia 
 

V roku 2019 ôsme 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 6 podľa 
prezenčnej listiny,  a   Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Pán poslanec Ing. Karczag 
Jozef bol prítomný od bodu 8. 

Starosta obce privítal p. Bc. Kubánkovú Marcelu, ktorá zložila  sľub poslanca 
obecného zastupiteľstva 8. 11. 2019. 
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 ôsmeho  zasadnutia OZ. Poslanci hlasovali o programe. 
Program ôsmeho zasadnutia OZ 08/OZ/2019  bol schválený jednohlasne.                               
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
         
Bódiová Andrea 
Bc. Kubánková Marcela         
Mács Zoltán 
Burszky Csaba 
Tóth Mikuláš 
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 , za člena návrhovej komisie odporučil p. 
Bódiová Andrea a za predsedu návrhovej komisie p. Burszky Csaba. 
Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: p. Mikuláš Tóth 
a p. Bc. Kubánková Marcela. 



 
Zapisovateľka: Za zapisovateľku zápisnice zástupca starostu obce určil: p. Jolana Zsírosovú 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
         
Bódiová Andrea 
Bc. Kubánková Marcela         
Mács Zoltán 
Burszky Csaba 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 
 
 
K bodu č. 4 - Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 
  

Kontrolu plnenia uznesení vykonal zástupca starostu p. Csaba Burszky. 
Uznesenie 6/2019 – Zoznam nevyužitých pozemkov a objektov obce Bátka  - v plnení 
Uznesenie č. 23/2019 OZ ukladalo starostovi riešenie záškoláctva, ktoré bolo plánované na 
mesiac september,  stretnutie sa uskutočnil dňa 13.11.2019 (streda) o  9,00 hod.  
 
Poslanci OZ správu o kontrole plnenia uznesení brali na vedomie. 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
         
Bódiová Andrea 
Bc. Kubánková Marcela         
Mács Zoltán 
Burszky Csaba 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 
 
 
K bodu č.5 – Rozpočtové opatrenie č. 4 
 

Pán starosta Peter Hencz predložil návrh na zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č 
4 podľa príloh rozpočtového opatrenia č. 4/2019 zo dňa  27.11.2019,  ktorý tvorí prílohu tejto 
zápisnice 
 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
         
Bódiová Andrea 
Bc. Kubánková Marcela         
Mács Zoltán 
Burszky Csaba 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 
 
 
 



 
K bodu č.6 – Návrh VZN č. 1/2020  o dani z nehnuteľnosti na území obce Bátka 
 
 Administratívna pracovníčka J. Zsírosová oznámila poslancom OZ, že  obsah VZN 
1/2019 o miestnych daniach z nehnuteľnosti, dane za psa, miestny poplatok za KO a za 
drobný stavebný odpad bude vypracovaný v 5. VZN nasledovných: 

1. Návrh VZN č. 1/2020 o dani z nehnuteľnosti na území obce Bátka 
2. Návrh VZN č. 2/2020 o miestnych daniach na území obce Bátka 
3. Návrh VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 
4. Návrh VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Bátka 
5. Návrh VZN č. 8/2020 o poplatku za odvoz a zneškodnenie odpadovej vody, stočné 

  
Starosta obce Peter Hencz do návrhu VZN č. 1/2020 navrhol zapracovať ročnú sadzbu dane 
pozemkov 0,80 %, na všetky skupiny pozemkov na  území obce, na ktoré bolo vydané 
povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu alebo na ktorých sa nachádza zariadenie 
na výrobu elektriny zo slnečnej energie, transformačná stanica alebo predajný stánok .  
 Poslanci OZ hlasovali o návrhu VZN č. 1/2020 so zmenou, návrh VZN bol 
jednohlasne schválený. Pripomienky je možné podať do 16.12.2019, návrh VZN je 
zverejnené na webovej sídle a na úradnej tabuli obce. 
 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
         
Bódiová Andrea 
Bc. Kubánková Marcela         
Mács Zoltán 
Burszky Csaba 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 
 
K bodu č.7 – Návrh VZN č. 2/2020   o miestnych daniach na území obce Bátka 
 
Starosta obce Peter Hencz navrhol sadzby vo  VZN č. 2 /2020 o miestnych daniach na území 
obce Bátka nezmeniť. Diskutovalo sa o zvýšení dane za psa, ktorý nebol schválený, poplatky 
ostávajú nezmenené. 
 Poslanci OZ hlasovali o návrhu VZN č. 2/2020 o miestnych daniach na území obce 
Bátka, návrh VZN bol jednohlasne schválený.  

Pripomienky je možné podať do 16.12.2019, návrh VZN je zverejnené na webovej 
sídle a na úradnej tabuli obce. 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
         
Bódiová Andrea 
Bc. Kubánková Marcela         
Mács Zoltán 
Burszky Csaba 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 
 



K bodu č.8 - Návrh VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 
 

 Návrh VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady obce Bátka na rok 2020 predložil obecnému zastupiteľstvu  p. Peter 
Hencz, starosta obce. Starosta žiadal hlavnú kontrolórku Ildikó Furmanovú a poslancov, aby 
sa vyjadrili, dávali návrhy na vykonanie zmeny. Pani I. Furmanová hlavná kontrolórka obce 
oznámila poslancom OZ a prítomným skutočné náklady za TKO za bežný rok. Náklady na 
vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu značne narástli a očakáva sa že aj v nasledovných 
rokoch bude stúpať. Starosta obce oznámil niektoré údaje súvisiace s navýšením poplatku, a 
to poplatok za skládkovanie zmesového odpadu v roku 2019 bol 17,- Eur za t., v roku 2020 
bude 26,- Eur za t. a na rok 2021 sa očakáva zvýšenie na 33,- Eur za t.    

Starosta obce predložil návrh na zmenu poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. Z dôvodu, že sú náklady vyššie ako sa očakávali a v budúcich rokoch sa 
ráta s navýšením poplatkov za odvoz a uskladnenie zmesového odpadu starosta obce navrhol 
zvýšiť poplatok za TKO pre fyzické osoby 0,0384 € na osobu / deň, (tj. 14,- €/osoba/ rok). 
Diskutovalo sa aj o poplatku pre PO a podnikajúce FO,  kde došlo k záveru, že sa urobia 
predbežné výpočty so zvýšením poplatku z 40,- Eur na 45,- Eur a pre zamestnancom ktorý 
majú trvalý pobyt mimo obce Bátka na 14,- Eur.  

Určenie paušálu v rôznych výškach pre PO a podnikajúce FO zákon neumožňuje, 
preto sa do návrhu VZN č. 3/2020 zapracuje zavedenie množstvového zberu komunálneho 
odpadu pre PO a podnikajúce FO. Množstvový zber komunálneho odpadu zabezpečí odvoz 
zmesového odpadu podľa kritérií, ktoré sú uvedené vo VZN č. 4/2020 podľa potreby a 
hlásenia PO a podnikajúcich FO. 

  Výška poplatku za 1 t. drobného stavebného odpadu  podľa zákona bude do návrhu 
VZN zapracované 9.12.2019.  Pán poslanec Ing. Jozef Karczag bol prítomný od 8. bodu 
programu zasadnutia OZ.  
Poslanci OZ hlasovali o návrhu VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území obce Bátka, návrh VZN so zmenami bol schválený, jeden 
poslanec sa zdržal hlasovania.  

Pripomienky je možné podať do 16.12.2019, návrh VZN je zverejnené na webovej 
sídle a na úradnej tabuli obce. 
 
 
Hlasovanie: Za –6   Proti – 0   Zdržalo sa – 1  Neprítomný - 0 
         
Bódiová Andrea     Mács Zoltán 
Bc. Kubánková Marcela         
Burszky Csaba 
Ing. Karczag Jozef 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 
 
 
K bodu č.9 - Návrh VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce 
Bátka  
 
Návrh VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Bátka doposiaľ bol 
súčasťou VZN 1/2019. Do návrhu bol zapracovaný množstvový zber komunálneho odpadu 
pre RO, PO a podnikajúce FO. 



Poslanci OZ hlasovali o návrhu VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na 
území obce Bátka, návrh VZN bol jednohlasne schválený.  
.  

Pripomienky je možné podať do 16.12.2019, návrh VZN je zverejnené na webovej 
sídle a na úradnej tabuli obce. 
 
Hlasovanie: Za –7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
         
Bódiová Andrea      
Bc. Kubánková Marcela         
Burszky Csaba 
Ing. Karczag Jozef 
Mács Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 
 
 
K bodu č. 10 - Návrh VZN č. 5/2020 o podrobnostiach vo veciach poplatku 
prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia na území obce 
 
Starosta obce Peter Hencz predložil návrh VZN č. 5/2020  v súlade s ustanovením §6 odsek 2 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s 
ustanovením §6 odsek 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v 
znení neskorších predpisov.  
Návrh VZN obsahuje náležitosti oznámenia podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o 
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a ďalšie podrobnosti vo 
veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania 
ovzdušia (ďalej aj ako „MZZO“). Určuje vyčlenenie MZZO, za ktoré sa poplatok za 
znečisťovanie ovzdušia nebude vyrubovať a vyčleňuje MZZO, na ktorých prevádzkovateľov 
sa nebude vzťahovať ustanovenie § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.  Určuje výšku poplatku za 
znečisťovanie ovzdušia MZZO na území obce Bátka.  
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy k predloženému 
návrhu VZN č.5/2020 o podrobnostiach vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja 
znečisťovania ovzdušia, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva o predloženom 
návrhu hlasovať. 
 
Poslanci OZ hlasovali o návrhu VZN č. 5/2020 , návrh VZN bol jednohlasne schválený.  

Pripomienky je možné podať do 16.12.2019, návrh VZN je zverejnené na webovej 
sídle a na úradnej tabuli obce. 
 
Hlasovanie: Za –7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
         
Bódiová Andrea      
Bc. Kubánková Marcela         
Burszky Csaba 
Ing. Karczag Jozef 
Mács Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 



K bodu č. 11 - Návrh VZN č. 6/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa MŠ a školských zariadení na rok 2020 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti 
obce Bátka 
 
 
Návrh VZN predložil obecnému zastupiteľstvu p. Peter Hencz, starosta obce, ktorý určuje 
výšku, účel a termín poskytnutia finančných prostriedkov a spôsob použitia dotácie na 
prevádzku a mzdy zamestnancom na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce 
Bátka. Návrh VZN určuje podrobnosti financovania, lehotu na predloženie údajov, Výšku 
finančných prostriedkov a deň v mesiaci poskytnutia finančných prostriedkov na účet ZŠ a 
ŠJMŠ. 
Poslanci OZ hlasovali o návrhu VZN č. 6/2020 , návrh VZN bol jednohlasne schválený.  

Pripomienky je možné podať do 16.12.2019, návrh VZN je zverejnené na webovej 
sídle a na úradnej tabuli obce. 
 
Hlasovanie: Za –7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
         
Bódiová Andrea      
Bc. Kubánková Marcela         
Burszky Csaba 
Ing. Karczag Jozef 
Mács Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 
 
 
 
 
K bodu č. 12Návrh VZN č. 7/2020 o zápise detí do ZŠ v školskom roku 2020/2021 
 
Uvedený návrh VZN predložil obecnému zastupiteľstvu p. Peter Hencz, starosta. Miesto, čas 
a termín zápisu detí do prvého ročníka ZŠ bol konzultovaný s riaditeľkou ZŠ. Vo VZN 
č.7/2020 je určený termín konania zápisu detí na deň 07.04.2020.  
Poslanci tento návrh VZN ako bol predložený  schválili jednohlasne. 
 

Pripomienky je možné podať do 16.12.2019, návrh VZN je zverejnené na webovej 
sídle a na úradnej tabuli obce. 
 
Hlasovanie: Za –7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
         
Bódiová Andrea      
Bc. Kubánková Marcela         
Burszky Csaba 
Ing. Karczag Jozef 
Mács Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 
 
K bodu č. 13 Návrh VZN č. 8/2020 o miestnom poplatku za kanalizáciu, zber, vývoz a 
zneškodnenie kalov zo septikov v obci Bátka 



Návrh VZN predložil obecnému zastupiteľstvu p. Peter Hencz, starosta. Všeobecne záväzné 
nariadenie ustanovuje povinnosti majiteľov nehnuteľností (fyzické a právnické osoby) na 
území obce Bátka pri výstavbe kanalizačných prípojok, vypúšťaní odpadových vôd do 
verejnej kanalizácie, odvádzaní vôd z povrchového odtoku, spoplatňovaní odpadových vôd a 
zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp. Ďalej ustanovuje práva a povinnosti vlastníka 
verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd (ČOV) v obci Bátka. 
Spotreba vody na jednu osobu z vyhlášky 397/2003 Z.z. pre domácnosti 34 m3/osoba/rok. 
Návrh ceny stočného za rok 2020 je 0, 3529  €/m3, čo predstavuje na osobu a rok 12,-€. Pre 
RO, PO a podnikajúce FO spotreba vody bude vypočítaná z prílohy zákona č.397/2003 Z.z. 
Obec z vlastných prostriedkov zabezpečí cisternu na vyprázdnenie žumpy domácnosti, ktoré 
nie sú napojené na verejnú kanalizáciu z dôvodu, že VK nie je vybudovaná na území obce len 
v časti. Zvýšenie miestneho poplatku je odôvodnené so zvýšením nákladov  vynaložených na 
zber, vývoz a zneškodnenie kalov zo septikov.  
Poslanci tento návrh VZN so zvýšením miestneho poplatku za kanalizáciu, zber, vývoz a 
zneškodnenie kalov zo septikov v obci Bátka  schválili jednohlasne. 
 

Pripomienky je možné podať do 16.12.2019, návrh VZN je zverejnené na webovej 
sídle a na úradnej tabuli obce. 
 
Hlasovanie: Za –7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
         
Bódiová Andrea      
Bc. Kubánková Marcela         
Burszky Csaba 
Ing. Karczag Jozef 
Mács Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 
 
 
K bodu č. 14 -Voľba predsedu:  Komisie na ochranu verejného záujmu zákon 357/2004 

 a členov komisii:  Komisie  pre ochranu verejného poriadku 
a vybavovania  

                sťažností, 
                Inventarizačnej komisii 

 
 Starosta obce Peter Hencz vyzval poslancov OZ aby zvolili predsedu Komisie na 
ochranu verejného záujmu , člena do Komisie pre ochranu verejného poriadku a vybavovania 
sťažností, a člena Inventarizačnej komisii z dôvodu že sa toto funkcie uvoľnili.  
Poslanci diskutovali o doplnenie uvoľnených funkcií a uzniesli sa : 
 
Za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu zvolili  p. Csaba Burszkyho a za členov 
komisie p. Zoltán Mácsa a p. Bc. Kubánkovú Marcelu. 
 
Za člena Komisie pre ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažnosti na miesto p. G. 
Nagya zvolili p. Ing. Jozefa Karczaga. 
 
Za člena Inventarizačnej komisii na miesto p. G. Nagya zvolili p. Zoltána Simona st. 
zamestnanca obce Bátka.  



Poslanci tento  schválili jednohlasne zmeny predsedu komisie pre ochranu verejného poriadku 
ako aj členov v uvedených komisiách. 
Hlasovanie: Za –7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
         
Bódiová Andrea      
Bc. Kubánková Marcela         
Burszky Csaba 
Ing. Karczag Jozef 
Mács Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 
 
 
K bodu č. 15 - Inventarizácia k 31.12.2019 
 
Starosta vydal príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov Obce Bátka k 31.12.2019 (príloha zápisnice č. 1) v zmysle § 29 a 30 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. K 31.12.2019 bude 
vykonaná riadna inventarizáciu majetku a záväzkov Obce Bátka, Základnej škole Bátka – 
Alapiskola Bátka v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bátka a MŠ Bátka.  
Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov tvorí prílohu tejto zápisnice.  
Poslanci OZ berú na vedomie príkaz starostu obce. 
 
Hlasovanie: Za –7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
         
Bódiová Andrea      
Bc. Kubánková Marcela         
Burszky Csaba 
Ing. Karczag Jozef 
Mács Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 
 
 
K bodu č. 16 - Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 
 
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2019 vykonala hlavná kontrolórky obce Ildikó 
Furmanová, materiál prekladala na rokovanie obecného zastupiteľstva, bola odoslaná pre 
poslancom OZ a v elektronickej forme bola sprístupnená na webovej sídle obce Bátka,. 
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 
Poslanci OZ správu o kontrolnej činnosti za rok 2019 berú na vedomie. 
 
Hlasovanie: Za –7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
         
Bódiová Andrea      
Bc. Kubánková Marcela         
Burszky Csaba 
Ing. Karczag Jozef 
Mács Zoltán 
Tóth Mikuláš 



Simon Zoltán 
 
K bodu č. 17 - Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2020 
 
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 predložila obecnému zastupiteľstvu na schválenie 
p. Ildikó Furmanová, hlavná kontrolórka obce. 
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 tvorí prílohu zápisnice a bol jednohlasne schválený 
 
Hlasovanie: Za –7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
         
Bódiová Andrea      
Bc. Kubánková Marcela         
Burszky Csaba 
Ing. Karczag Jozef 
Mács Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 
 
K bodu č. 18 - Návrh rozpočtu na rok 2020, návrh viacročného rozpočtu 2021, 2022 
 
Návrh rozpočtu na rok 2020 predložil obecnému zastupiteľstvu Peter Hencz, starosta obce. 
Diskutovalo sa o návrhu bežných a kapitálových príjmoch a výdavkoch obce a zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bátka. Značne narástli náklady podľa VZN č. 6/2020 na 
dotáciu z rozpočtu obce pre ZŠ, ŠKD, ŠJ , MŠ, ŠJMŠ. Výrazne sa zvýšili v roku 2019 
výdavky spojené prevádzkovaním ČOV, a poplatku na uskladnenie komunálneho odpadu ako 
aj iné bežné výdavky spojené s údržbou a službami. Očakáva sa, že podielové dane sa 
upravia, ktoré budú prístupné približne v polovici decembra. Na základe návrhu VZN č. 3 a 
VZN č. 8 sa  návrhu rozpočtu na rok 2020 upraví.  
Návrh rozpočtu  na rok 2020 tvorí prílohu tejto zápisnice, je zverejnený na internetovej sídle 
obce a je vyvesený na úradnej tabule obce. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu 
rozpočtu: do 16.12.2019.  
 
Poslanci OZ návrh rozpočtu na rok 2020, návrh viacročného rozpočtu 2021 a 2022 berú na 
vedomie. 
 
Hlasovanie: Za –7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
         
Bódiová Andrea      
Bc. Kubánková Marcela         
Burszky Csaba 
Ing. Karczag Jozef 
Mács Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 
 
 
K bodu č. 19 - Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce 
 
Na obecný úrad Bátka boli doručené dva žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce. Žiadosť podali: 



- Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku Základná organizácia – 
Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség CSEMADOK 
Alapszervezet Bátka s podrobným rozpisom činnosti na rok 2020. Prílohy žiadosti 
tvoria: Rozpočet na rok 2020, Odôvodnenie žiadosti, Prehlásenie žiadateľa o spôsobe 
propagácie obce, že nemá žiadne záväzky a tiež záväzky voči Daňovému úradu a 
poisťovniam. 

- Klub „Nová nádej” pri obci Bátka, s popisom činnosti a návrhom rozpočtu na rok 
2020. 

Žiadosti tvoria prílohu tejto zápisnice.  
Starosta obce navrhol so žiadosťami o dotáciu z rozpočtu obce rozhodnúť po vyúčtovaní 
príjmov a výdavkov organizácie za rok 2019. 
 
Poslanci OZ žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020 berú na vedomie. 
 
Hlasovanie: Za –7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
         
Bódiová Andrea      
Bc. Kubánková Marcela         
Burszky Csaba 
Ing. Karczag Jozef 
Mács Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 
 
 
 
K bodu č. 20 -  Aktuálne otázky  
 
Starosta obce oznámil poslancom OZ plánované akcie na mesiac december: 

- 30. 11. 2019 v sobotu do našej obce zavíta Árpád Érsek – Minister dopravy a výstavby 
SR ohľadom výstavby cesty R2, stretnutie sa uskutoční v ZŠ Bátka – Alapiskola Bátka 

- Dňa 1. 12. 2019 sa v zasadačke obecného úradu uskutoční „Deň úcty k starším” a  
oslava jubilantov obce Bátka 

- 4. 12. 2019 o 14,30 hodine sa uskutoční stretnutie s Ministrom životného prostredia  
László Solymos,  

- 5. 12. 2019 o 15,30  hodine vo štvrtok pred obecným úradom Mikuláš rozdáva balíčky 
pre deti obce Bátka do 12 – ho roka veku. 

- 13 – ho a 14- ho  12. 2019 Základná organizácia CSEMADOK Bátka v zasadačke 
obecného úradu usporiada tvorivú dielňu a vianočný trh,  

- 9. zasadnutie OZ sa plánuje na 16. 12. 2019 o 18,00 hodine v zasadačke obecného 
úradu v Bátke. 

 
 
K bodu č. 21 – Diskusia 
 
Do diskusie sa zapojili poslanci OZ a prítomní hostia.  
Starosta obce navrhol zriadiť „Dobrovoľný hasičský zbor”, nakoľko obec má k dispozícii 
techniku. Navrhol považovať nad tým, aby sa „Dobrovoľný hasičsky zbor” vytvoril spoločne 
so susednými obcami.  



Poslanec p. Zoltán Mács navrhol obnoviť spoluprácu s obcou „Domaháza” s ktorou sa 
uskutočnila cezhraničná spolupráca, vďaka ktorého sa v obci vybudovala verejná kanalizácia 
a ČOV, navrhol pozvať zastupiteľov obce „Domaháza” v roku 2020 na Deň obce. 
 
 
 
K bodu č. 22 – Záver 
 

Starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť. Program ôsmeho 
zasadnutia OZ bol vyčerpaný a zasadnutie bolo ukončené o 21,21 hodine. 

 
Zapísala: Jolana Zsírosová 

                         

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

                                                               Peter    H e n c z           
                   starosta obce Bátka 

 
 
 
Overovatelia:   Mikuláš Tóth   ............................... 
   Bc. Kubánková Marcela ............................... 
 
 
Prílohu tejto zápisnice budú tvoriť uznesenia! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


