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napísaná v priebehu druhého zasadnutia 
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                                 OBEC B Á T K A 
 
 
Číslo 02/OZ/2019 
 

Zápisnica 
 

napísaná v priebehu druhého zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa  17. februára 2020 

o 17,00 hod. na Obecnom úrade v Bátke 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 
 

Hencz Peter – starosta 
 
Poslanci :   Bódiová Andrea 
    Burszky Csaba 
    Ing. Karczag Jozef 
    Bc. Kubánková Marcela 
    Mács Zoltán 
    Simon Zoltán       
    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. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Bátka k dodržaniu podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania – úveru z VÚB a.s. 
6. Schválenie úveru na kúpu nehnuteľnosti 
7. Rozpočtové opatrenie č. 1 
8. Diskusia  
9. Záver 

 
 
 
 



K bodu č.1.Otvorenie zasadnutia 
 

V roku 2020 druhé 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. Starosta 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. Starosta obce 
navrhol hlasovať o programe so zmenou. Poslanci hlasovali o programe. 
Program druhého zasadnutia OZ 2/2020  bol schválený jednohlasne.                               
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-0 
Bódiová Andrea 
Burszky Csaba 
Ing. Jozef Karczag 
Bc. Kubánková Marcela          
Mács Zoltán 
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
 
 
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.  
Predseda návrhovej komisie: za predsedu návrhovej komisie starosta odporučil pána Ing. 
Jozefa Karczaga za člena návrhovej komisie  poslankyňu Andreu Bódiovú.  
Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov : Mikuláša Tótha 
a Bc. Kubánkovú Marcelu. 
 
Zapisovateľka: Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil: p. Jolana Zsírosová 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-0 
Bódiová Andrea 
Burszky Csaba 
Ing. Jozef Karczag 
Bc. Kubánková Marcela          
Mács Zoltán 
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
 
 
 
K bodu č.4. Kontrola plnenia prijatých uznesení 
 

Kontrolu plnenia uznesení vykonal pán Csaba Burszky zástupca starostu obce. 
Uznesenie 60/2019 – Inventarizácia majetku v plnení. 
Poslanci OZ správu o kontrole plnenia prijatých uznesení berú na vedomie. 



 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-0 
Bódiová Andrea 
Burszky Csaba 
Ing. Jozef Karczag 
Bc. Kubánková Marcela          
Mács Zoltán 
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
 
 
K bodu č. 5 -Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Bátka k dodržaniu podmienok na 
prijatie návratných zdrojov financovania – úveru z VÚB a.s. 
 
 Hlavná kontrolórka obce Bátka pani Ildikó Furmanová oboznámila poslancov OZ so 
stanoviskom hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov 
financovania – úveru z VÚB a.s., ktoré poslancom OZ bolo zaslané aj elektronicky. Na základe 
predložených údajov, podmienky v § 17 ods. 6. zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších 
predpisov budú v prípade prijatia návratného zdroja financovania (úveru z VÚB a.s.) na kúpu 
nehnuteľnosti dodržané. 
Základné údaje o úvere: Druh úveru – krátkodobý, investičný, Splatnosť úveru – 2 roky, 
Úrokové rozpätie – 12 M EURIBOR+ 1,2% 
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Bátka tvorí prílohu zápisnice 02/2020. 
Obecné zastupiteľstvo v Bátke berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Bátka. 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-0 
Bódiová Andrea 
Burszky Csaba 
Ing. Jozef Karczag 
Bc. Kubánková Marcela          
Mács Zoltán 
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
 
 
K bodu č. 6 – Schválenie úveru na kúpu nehnuteľnosti 
 
Starosta obce oznámil poslancom OZ, že kúpa nehnuteľnosti je pripravená, kúpna zmluva je 
podpísaná na základe uznesenia OZ 3/2020. Kúpu nehnuteľnosti obec zabezpečí prijatím 
investičného úveru. Starosta obce vyzval poslancov OZ o hlasovaní prijatie investičného 
úveru A a vystavenie biankozmenky B. 

 
A). Prijatie krátkodobého investičného úveru na financovanie kúpu nehnuteľnosti  
      na LV. č.  729 – katastrálneho územia Bátka – reštauračný objekt vo výške 25 000,-  
      € (dvadsaťpäťtisíc eur) , výška  úroku 1,2%, s poskytnutím zabezpečenia   
      úveru   vystavením biankozmenky. 

 
Poslanci jednohlasne schválili podľa vyššie uvedeného bod A.              

Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-0 
Bódiová Andrea 



Burszky Csaba 
Ing. Jozef Karczag 
Bc. Kubánková Marcela          
Mács Zoltán 
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
                                                          

B). Vystavenie biankozmenky dlžníka s podpísaním dohody o vyplňovacom práve  
       k biankozmenke obce Bátka. 

 

Poslanci jednohlasne schválili podľa vyššie uvedeného bod B 

Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-0 
Bódiová Andrea 
Burszky Csaba 
Ing. Jozef Karczag 
Bc. Kubánková Marcela          
Mács Zoltán 
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
 
 
K bodu č. 7 – Rozpočtové opatrenie č. 1 
 
Starosta obce predložil poslancom OZ Rozpočtové opatrenie č. 1, ktoré tvorí prílohu 
zápisnice 02/2020. 
 
Poslanci OZ rozpočtové opatrenie č. 1 schválili jednohlasne. 
 
Hlasovanie: Za – 7   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-0 
Bódiová Andrea 
Burszky Csaba 
Ing. Jozef Karczag 
Bc. Kubánková Marcela          
Mács Zoltán 
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
 
 
K bodu č. 8 – Diskusia 
 
Starosta obce Peter Hencz informoval poslancov OZ a prítomných, o príprave dokumentácie 
„Rozšírenie kanalizácie“, a že projektová dokumentácia je dokončená. Z dôvodu, že 
archeologicky nie je zmapovaná táto oblasť, pamiatkový úrad nariadil po celom úseku výstavby 
archeologický výskum. 
 
Obec do konca marca môže požiadať o dotáciu v maximálnej výške do 15 000,- eur 
Ministerstvo financií, na údržbu miestneho rozhlasu, interierového vybavenia, údržbu 
nehnuteľností, atď. 
 



Starosta obce informoval prítomných o tom, že konateľ MÉDIA – lekáreň v Bátke oznámil 
obci, že pravdepodobne od 1. 4. 2020 svoju činnosť skončí v obci Bátka. 
 
Pán poslanec Zoltán Mács navrhol, aby obec oslovila Krajskú lekársku komoru v Banskej 
Bystrici, aby situáciu v obci pomáhali riešiť. Obvodná lekárka má ordináciu doposiaľ 3 krát 
týždenne, ale sú obavy, že ordináciu v Bátke zruší, z dôvodu ktorého pravdepodobne sa zruší 
aj lekárne v obci Bátka. 
 
Ďalej pán poslanec Z. Mács informoval prítomných o tom, že sa zúčastnil posedenia v klube 
dôchodcov. Je známe, že v obci dôchodcovia navštevujú nimi založené 2 rôzne kluby. Je 
smutné, že miestnosť v budove, ktorá je vo vlastníctve obce, jedna skupina dôchodcov zamyká 
pred druhou skupinou. Navrhoval, aby boli vyzvaný zástupcovia a členovia klubov, aby 
nezamykali dvere pred druhou skupinou. 
 
Starosta obce informoval prítomných, že spoločný projekt s „Hollókő“ bude v blízkej 
budúcnosti vyhodnotený. 
 
K bodu č. 9 - Záver 
 

 Starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť. Program 
ôsmeho zasadnutia OZ bol vyčerpaný a zasadnutie bolo ukončené o 18,12 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! 
 


