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                                 OBEC B Á T K A 
 
 
Číslo 09/OZ/2019 
 

Zápisnica 
 

napísaná v priebehu deviateho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa  16. decembra 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: 
    PaedDr. Sebőková Csilla, riaditeľka ZŠ 
    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. 5 
6. VZN č. 1/2020 o dani z nehnuteľnosti na území obce Bátka 
7. VZN č. 2/2020 o miestnych daniach na území obce Bátka 
8. VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
9. VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Bátka 
10. VZN č. 5/2020 o podrobnostiach vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja 

znečisťovania ovzdušia na území obce 
11. 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. VZN č. 7/2020 o zápise detí do ZŠ v školskom roku 2020/2021 
13. VZN č. 8/2020 o poplatku za odvoz a zneškodnenie odpadovej vody, stočné 



14. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2020 a k viacročnému 
rozpočtu 

15. Rozpočet na rok 2020 - Príjmy, výdavky, výdavky ZŠ, rozpočet celkom, Viacročný 
rozpočet na roky 2021-2022 

16. Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou 
17. D i s k u s i a 
18. Záver 

 
 
 
K bodu č.1 - Otvorenie zasadnutia 
 

V roku 2019 deviate 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.  
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 deviateho  zasadnutia OZ so zmenou výmeny programových 
bodov 14 a 15.. Poslanci hlasovali o programe. 
Program deviateho zasadnutia OZ 09/OZ/2019  bol schválený jednohlasne.                               
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
         
Bódiová Andrea      
Burszky Csaba 
Ing. Karczag Jozef 
Bc. Kubánková Marcela 
Mács Zoltán 
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 p. Ing. Karczag 
Jozef  a za predsedu návrhovej komisie p. Burszky Csaba. 
Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: p. Mács Zoltán 
a p. Simon Zoltán 
 
Zapisovateľka: Za zapisovateľku zápisnice zástupca starostu obce určil: p. Jolana Zsírosovú 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
         
Bódiová Andrea      



Burszky Csaba 
Ing. Karczag Jozef 
Bc. Kubánková Marcela 
Mács Zoltán 
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  - ukončený 
Uznesenie 60/2019 – Inventarizácia – v plnení 
Poslanci OZ správu o kontrole plnenia uznesení brali na vedomie. 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
         
Bódiová Andrea      
Burszky Csaba 
Ing. Karczag Jozef 
Bc. Kubánková Marcela 
Mács Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 
 
 
K bodu č.5 – Rozpočtové opatrenie č. 5 
 

Starosta Peter Hencz predložil návrh na zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.5 
podľa prílohy. Navýšené príjmy podielových daní na rok 2019 sa upraví rozpočet na výdavky 
materiál a služby.  
 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
         
Bódiová Andrea      
Burszky Csaba 
Ing. Karczag Jozef 
Bc. Kubánková Marcela 
Mács Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 
 
 
 
K bodu č.6 – VZN č. 1/2020  o dani z nehnuteľnosti na území obce Bátka 
 
Starosta obce Peter Hencz predložil návrh na zmenu sadzby nasledovne: 

a) Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady: 0,45% zo základu dane, 
b) Trvalé trávnaté porasty: 0,40 % zo základu dane 



c) Záhrady: 0,45% zo základu dane, 
d) Zastavané plochy a nádvoria: 0,40% zo základu dane 
e) Ostatné plochy. 0,30% zo základu dane 
f) Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy: 0,45% zo základu dane, 
g) Rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy: 0,30 zo 

základu dane, 
h) Stavebné pozemky: 0,40 % zo základu dane. 

 
Okrem pripomienok a návrhu na zmenu p. starostu Petra Hencza ďalšie pripomienky neboli 
doručené do stanoveného termínu. 
 
 
Návrh VZN - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:    29.11.2019 
         - zverejnený na internetovej adrese obce dňa:  29.11.2019 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :    12.12.2019  
 
Doručené pripomienky /počet/:               1 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   16.12.2019 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:  16.12.2019 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa  16.12.2019 pod č.  64/2019 
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Bátka dňa:   16.12.2019 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020 
 
Poslanci OZ hlasovali o VZN č. 1 so zmenami, ktoré bolo jednohlasne schválené.. 
  
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
 
Bódiová Andrea      
Burszky Csaba 
Ing. Karczag Jozef 
Bc. Kubánková Marcela 
Mács Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 
 
 
K bodu č.7 – VZN č. 2/2020   o miestnych daniach na území obce Bátka 
 
VZN č. 2/2020 o miestnych daniach na území obce Bátka, so zmenou – zavedenie 
množstvového zberu pre PO a podnikajúce FO. 
 
Návrh VZN - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:    29.11.2019 
         - zverejnený na internetovej adrese obce dňa:  29.11.2019 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :    16.12.2019  
Doručené pripomienky /počet/:               0 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   16.12.2019 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:  16.12.2019 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa  16.12.2019 pod č.  65/2019 
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Bátka dňa:   16.12.2019 



 

VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020 
 
K VZN neboli doručené pripomienky a preto OZ hlasovalo o VZN č. 2/2020, ktoré 
jednohlasne schválilo. 

. 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
 
Bódiová Andrea      
Burszky Csaba 
Ing. Karczag Jozef 
Bc. Kubánková Marcela 
Mács Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 
 
 
K bodu č.8 - VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 
 
 
VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady so 
zmenami : zvýšenie paušálneho poplatku pre FO na 0,0384 €/osoba/deň, a zavedenie 
množstvového zberu pre PO a podnikajúce FO, ktoré bolo zapracované do Návrhu VZN č. 
3/2020 29.11.2019. 
 
Návrh VZN - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:    29.11.2019 
         - zverejnený na internetovej adrese obce dňa:  29.11.2019 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :    16.12.2019  
 
Doručené pripomienky /počet/:               0 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   16.12.2019 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:  16.12.2019 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa  16.12.2019 pod č.  66/2019 
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Bátka dňa:   16.12.2019 
 

VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020 
 
K  VZN č. 3/2020 neboli doručené pripomienky, OZ hlasovalo o VZN č. 3, ktoré jednohlasne 
schválilo. 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0   Zdržalo sa – 0  Neprítomný - 0 
         
Bódiová Andrea      
Burszky Csaba 
Ing. Karczag Jozef 
Bc. Kubánková Marcela 
Mács Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 



K bodu č.9 - VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Bátka  
 
Starosta obce predkladal VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce 
Bátka so zapracovaním zavedenia množstvového zberu pre PO a podnikajúce FO. 
 
Návrh VZN - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:    29.11.2019 
         - zverejnený na internetovej adrese obce dňa:  29.11.2019 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :    16.12.2019  
 
Doručené pripomienky /počet/:               0 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   16.12.2019 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:  16.12.2019 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa  16.12.2019 pod č.  67/2019 
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Bátka dňa:   16.12.2019 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020 
 

K VZN č. 4/2020 neboli doručené pripomienky, OZ hlasovalo o VZN č. 4/2020 o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi na území obce Bátka, ktoré jednohlasne schválilo. 
 
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 
 
Návrh VZN - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:    29.11.2019 
         - zverejnený na internetovej adrese obce dňa:  29.11.2019 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :    16.12.2019  
 
Doručené pripomienky /počet/:               0 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   16.12.2019 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:  16.12.2019 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa  16.12.2019 pod č.  68/2019 
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Bátka dňa:   16.12.2019 
 

VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020 
 
 
K VZN č. 5/2020 neboli doručené pripomienky, OZ hlasovalo o VZN č. 5/2020 o podrobnostiach vo 
veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia na území obce. 
 
Poslanci OZ hlasovali o VZN č. 5/2020 , ktoré bolo jednohlasne schválené.  



 
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 - 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 - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:    29.11.2019 
         - zverejnený na internetovej adrese obce dňa:  29.11.2019 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :    16.12.2019  
 
Doručené pripomienky /počet/:               0 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   16.12.2019 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:  16.12.2019 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa  16.12.2019 pod č.  69/2019 
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Bátka dňa:   16.12.2019 
 

VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020 
. 
 
K VZN č. 6/2020 neboli doručené pripomienky, OZ hlasovalo o VZN č. 6/2020 o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení na rok 2020 v zria´dovateľskej a územnej 
pôsobnosti obce Bátka.  
 
Poslanci OZ hlasovali o VZN č. 6/2020 , ktoré bolo jednohlasne schválené.  
 
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. 12 VZN č. 7/2020 o zápise detí do ZŠ v školskom roku 2020/2021 
 
Návrh VZN - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:    29.11.2019 
         - zverejnený na internetovej adrese obce dňa:  29.11.2019 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :    16.12.2019  



 
Doručené pripomienky /počet/:               0 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   16.12.2019 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:  16.12.2019 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa  16.12.2019 pod č.  67/2019 
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Bátka dňa:   16.12.2019 
 

VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020 
 
K VZN č. 7/2020 neboli doručené pripomienky, OZ hlasovalo o VZN č. 7/2020 o zápise detí do ZŠ v 
školskom roku 2020/2021. 
 
Poslanci OZ hlasovali o VZN č. 7/2020 , ktoré bolo jednohlasne schválené.  
. 
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 
 
VZN č. 8/2020 o miestnom poplatku za kanalizáciu, zber, vývoz a zneškodňovanie kalov zo 

septikov v obci Bátka s poplatkom vo výške 0,3529 Eur /m3/ osoba / rok.  

 

Návrh VZN - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:    29.11.2019 
         - zverejnený na internetovej adrese obce dňa:  29.11.2019 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :    16.12.2019  
 
Doručené pripomienky /počet/:               0 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   16.12.2019 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:  16.12.2019 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa  16.12.2019 pod č.  67/2019 
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Bátka dňa:   16.12.2019 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020 
 
K VZN č. 8/2020 neboli doručené pripomienky, OZ hlasovalo o VZN č. 8/2020 o miestnom poplatku 
za kanalizáciu, zber, vývoz a zneškodňovanie kalov zo septikov v obci Bátka. 
 
Poslanci OZ hlasovali o VZN č. 8/2020 , ktoré bolo jednohlasne schválené.  
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. – Stanovisko hlavného kontrolórka k rozpočtu obce na rok 2020 
a k viacročnému rozpočtu 
 
Hlavná kontrolórka obce pani Ildikó Furmanová predložiala OZ - Stanovisko hlavnej 
kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2020  a  k rozpočtu  obce  na roky 2021 – 2022, kroté pre 
poslancov OZ doručila ako prílohu k pozvánke na zasadnutie. Prečítala stanovisko, ku torému 
neboli predložené žiadné pripomienky. Rozpočet obce je spracovaný v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, nariadeniami a internými predpismi obce. 
Kontrolórka obce odporučila OZ predložený rozpočet na rok 2020 schváliť a viacročný 
rozpočet na roky 2021-2022 zobrať na vedomie. 
Programový rozpočet vzhľadom na veľkosť obce nemusíme používať. O tomto návrhu 
hlasovali poslanci a konštatovali, že obec programový rozpočet nebude používať. 

 
Poslanci OZ hlasovali o Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2020 
a k viacročnému rozpočtu , ktoré bolo jednohlasne schválené.  

 
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 - Rozpočet na rok 2020 - Príjmy, výdavky, výdavky ZŠ, rozpočet celkom, 
Viacročný rozpočet na roky 2021-2022 
 
Návrh rozpočtu bol prejednaný na zasadnutí OZ                   27.11.2019 
 - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:      27.11.2019 
         - zverejnený na internetovej adrese obce dňa:   27.11.2019 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu rozpočtu do :   12.12.2019  
Doručené pripomienky /počet/:               0 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu uskutočnené dňa:   16.12.2019 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu doručené poslancom dňa:  16.12.2019 
Rozpočet schválený Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 16.12.2019 pod č.: 73 A,B,C/2019 
Rozpočet vyvesený na úradnej tabuli, internet.str.obce Bátka dňa:  16.12.2019. 
 Bude zvesené z úradnej tabule obce Bátka dňa:     31.12.2019 

Rozpočet obce na rok 2020  nadobúda účinnosť dňom  01.01.2020. 
           
 



V zmysle § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na 
roky 2020, 2021, 2022 bez programovej štruktúry. 
 
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 – Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou 
 
 Poslankyňa Andrea Bódiová predsedníčka Inventarizačnej komisie predložila OZ 
zápisnicu o fyzickej inventarizácii nehnuteľného majetku predložila. Inventarizácia sa 
uskutočnila počnúc dňom 27. 08. 2019 a dátum ukončenia inventarizácie je 06. 12. 2019. 
Fyzická inventarizácia bola zameraná na nehnuteľný majetok Obce Bátka na základe výpisu 
katastra nehnuteľností v členení na parcely C a E evidované na katastrálnej mape. Návrh cien 
za prenájom obecných nehnuteľností a návrh na prenájom obecných pozemkov tvoria články 
II. a III. Zápisnice o fyzickej inventarizácií nehnuteľného majetku obce, ktorá tvorí prílohu 
zápisnice OZ 09/2019. 
 
 Poslanci hlasovali o sadzobníku poplatkov za služby poskytované obcou, ktorý 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. 17 – Diskusia 
 
 Starosta obce Peter Hencz odovzdal slovo riaditeľke ZŠ PaedDr. Csilla Sebőkovej. 
Riaditeľka podala správu o celoročnej práci a aktivitách ZŠ, pedagógov a žiakov. Poďakovala 
starostovi obce, materskej škole a občianskym združeniam  za pomoc a spoluprácu počas roka 
2019. Na záver dodala, že vzájomná spolupráca vedie  k splneniu vytýčených cieľov.  
 Následne starosta obce odovzdal slovo riaditeľke MŠ pani Monike Bódi Fejesovej, ktorá 
podala správu o celoročnej práci v MŠ. Poďakovala za spoluprácu starostovi obce, 
zastupiteľstvu,  rodičom, základnej škole a občianskym združeniam. 



 
K bodu č. 18 – Záver 
 
Starosta obce na záver poďakoval poslancom, ktorí spoluprácou s občanmi v roku 2019 
pracovali v prospech obce Bátka. Všetkým prítomným a poslancom poďakoval za účasť na 
zasadnutí. K blížiacim sa vianočným sviatkom, zaželal každému príjemné prežitie vianočných 
sviatkov v kruhu svojich najbližších a do Nového roku poprial veľa šťastia, zdravia a úspechov.   
Program deviateho zasadnutia bol vyčerpaný a zasadnutie OZ 09/2019 bol ukončený o 8,00 

hodine. 
 
 
Zapísala: Jolana Zsírosová 

                         

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

                                                               Peter    H e n c z           
                   starosta obce Bátka 

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


