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                                 OBEC B Á T K A 
 
 
Číslo 03/OZ/2019 
 

Zápisnica 
 

napísaná v priebehu tretieho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa  08. apríla 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: 
    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 uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 
5. Rozpočtové opatrenie č. 2  
6. Určenie platu starostu obce 
7. Určenie platu hlavného kontrolóra 
8. Prehodnotenie počtu tried v MŠ 
9. Žiadosť Mikuláš Tóth 
10. Žiadosť Belica Štefan 
11. Dodatok k návrhu rozpočtu na rok 2020 
12. Diskusia  
13. Záver 



K bodu č.1. - Otvorenie zasadnutia 
 

V roku 2020 tretie 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 bod č. 11. Dodatok k návrhu zmeny rozpočtu na rok 
2020 zapracovať do bodu č. 5 Rozpočtové opatrenie č. 3.  
Poslanci hlasovali o programe. 
Program tretieho zasadnutia OZ 3/2020  so zmenou 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 Burszky 
Csaba, za členov návrhovej komisie  poslankyňu Andreu Bódiovú, Ing. Jozefa Karczaga.  
Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov : p. Zoltána Mácsa 
a p. Zoltána Simona. 
 
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 je ukončená. 
 
Poslanci OZ správu o kontrole plnenia prijatých uznesení berú na vedomie. 
 
 
 
K bodu č. 5 – Rozpočtové opatrenie č. 2 
 
 

Bola vypracovaná úprava rozpočtu, RO č. 2/2020 na zmenu rozpočtu, podľa zákona NR 
SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v rámci schváleného 
rozpočtu k 31.3.2020, ktorú prekladala administratívna pracovníčka  J. Zsírosová. Prítomných 
oboznámila s obsahom predložených rozpočtových opatrení, ktoré budú zapracované podľa 
prílohy rozpočtového opatrenia č. 2/2020.  

Rozpočtové opatrenie je prílohou zápisnice. 
 

 
Poslanci OZ hlasovali o rozpočtové opatrenie č. 2 podľa prílohy, ktoré jednohlasne schválili. 
 
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 

 
Na základe zverejnenia štatistických vých. údajov na výnose daní z príjmov FO na rok 

2020, ZŠ – Alapiskola Bátka podala návrh úpravy rozpočtu o zvýšenie dotácie o 3140,- Eur.  
 

 
Poslanci OZ hlasovali o rozpočtové opatrenie č. 2 podľa prílohy, ktoré jednohlasne schválili, 
návrh úpravy rozpočtu o zvýšenie dotácie 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. 6 - Určenie platu starostu obce 
 
 

Plat starostu obce na rok 2020 v rozsahu plného úväzku so spätnou platnosťou od 
1.1.2020 v súlade so zákonom NRSR č. 253/1994 Z.z o právnom postavení a platových 



pomeroch starostov obcí  a primátorov miest v znení neskorších predpisov vypracovala 
administratívna pracovníčka J. Zsírosová a poslancom OZ prekladá Cs. Burszky predseda 
návrhovej komisie.  
 
Mesačný plat starostu obce podľa koeficientu a priemernej mesačnej mzdy v národnom 
hospodárstve zo dňa 6.3.2020  je 1998,36 Eur. (plat v NH 1092,00 eur x koef. 1,83= 1998,36 
eur.) 
Zvýšenie 60 %, celkový mesačný plat starostu obce Bátka v roku 2020 
 

 3198 ,- Eur (slovom: tritisícstodeväťdesiatosem eur). 
Určenie platu starostu a dôvodová správa tvoria prílohu zápisnice. 
 
Poslanci OZ hlasovali o plate starostu obce Bátka so spätnou splatnosťou od 1.1.2020 vo výške 
3198,- eur/ mes., ktorý jednohlasne schválili. 
 
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 
 

Starosta obce P. Hencz sa poďakoval za dôveru poslancom OZ a zároveň od 
1.4.2020 sa vzdáva zvýšenia platu starostu obce o 60 % vzhľadom na vzniknutú situáciu, 
ktorý ovplyvní aj hospodárenie obce Bátka.  
 
Od  1. 4. 2020 plat starostu obce je  

 

1999,- Eur (slovom: jedentisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur). 
 
 
K bodu č. 7 - Určenie platu hlavnej kontrolórky obce 
 
 
Plat hlavnej kontrolórky obce na rok 2020 v rozsahu 0,20 úväzku mesačne  so spätnou 
platnosťou od 1.1.2020 je určený v súlade s § 18 c zák. čs. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení zmien a doplnkov.  
 
Mesačný plat hlavnej kontrolórky obce podľa koeficientu a priemernej mesačnej mzdy 
v národnom hospodárstve zo dňa 6.3.2020  je 1397,76 Eur. (plat v NH 1092,00 eur x koef. 
1,28= 1397,76 eur.), 0,2 úväzok hlavnej kontrolórky činí 279,552 Eur. 
 
Zvýšenie o 30% celkový mesačný plat hlavnej kontrolórky obce Bátka v roku 2020 je  
 

364,- Eur/mes. (slovom: tristošesťdesiatštyri eur). 
 
Určenie platu hlavnej kontrolórky a dôvodová správa tvoria prílohu zápisnice. 



Poslanci OZ hlasovali o plate hlavnej kontrolórky obce Bátka so spätnou splatnosťou od 
1.1.2020 vo výške 364,- eur/ mes., ktorý jednohlasne schválili. 
 
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 

Hlavná kontrolórka obce I. Furmanová sa poďakovala za dôveru poslancom OZ 
a zároveň od 1.4.2020 sa vzdáva zvýšenia platu hlavnej kontrolórky obce o 30 % 
vzhľadom na vzniknutú situáciu, ktorý ovplyvní aj hospodárenie obce Bátka.  
 
Od  1. 4. 2020 plat hlavnej kontrolórky obce  je  

 

280,- Eur (slovom: dvestoosemdesia eur). 
 
 
K bodu č. 8 - Prehodnotenie počtu tried v MŠ 
 
 Starosta obce oslovil riaditeľku MŠ Bátka, aby oboznámila poslancov OZ o aktuálnom 
stave počtu detí v MŠ Bátka. Riaditeľka p. M. Bódi Fejesová vo svojej správe informovala 
prítomných o aktuálnom počte detí v MŠ. Podľa jej slov na školský rok 2019/2020 k 15. 9. 
2019 bolo prihlásených 44 detí, ktoré navštevovali 3 triedy. Z rôznych dôvodov počas roka sa 
počet detí znížil na 37. Do prvého ročníka v roku 2020 odchádza 11 detí. Zápis detí do 
školského roka 2020/2021 je do 31. mája 2020.  
 
 Starosta obce na základe predbežných informácií a na základe znižovania sa počtu detí, 
ktoré navštevujú MŠ Bátka ako aj na základe vyhlášky 308/2008 Z.z. (Vyhláška o materskej 
škole v znení neskorších predpisov) o počte detí v MŠ navrhuje dňom 1. 7.2020 dočasne znížiť 
počet tried o jednu triedu s tým,  že v MŠ Bátka budú v prevádzke 2 triedy. 
 Starosta obce oznámil prítomným, že v súvislosti vyhlásením núdzového stavu 
uznesením vlády SR č. 114 z 15. a 18. marca 2020 a na základe ust. § 250 ods. 6 Zákonníka 
práce , ktorý definuje novú prekážku v práci na strane zamestnávateľa od účinnosti zákona  - 
04.04. 2020 bude zamestnancom MŠ-Óvoda Bátka patriť náhrada mzdy v sume 80% 
z funkčného platu. 

 
Poslanci OZ hlasovali o znížení počtu tried v MŠ Bátka o 1 triedu, od  1. 7. 2020 v MŠ 

Bátka ostanú v prevádzke 2 triedy, ktoré poslanci OZ jednohlasne schválili. 
 
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. 9 - Žiadosť Mikuláš Tóth 
 
 Pán Mikuláš Tóth, S.O.S Servis   dňa 26. 2. 2020 doručil Žiadosť na kúpu pozemku na 
podnikateľské účely. Starosta obce odovzdal slovo p. Mikuláš Tóth, aby oboznámil prítomných 
s jeho plánom na pozemku č. parc. 42/2 vo výmere 1164 m2 , ktorý sa nachádza pri hlavnej 
ceste oproti zámočníckej dielni, resp. Stavebniny Bátka. Pán Tóth na uvedenom pozemku má 
záujem vybudovať autoumyváreň, ktorá by slúžila tak pre obyvateľov obce Bátka ako aj pre 
širokú verejnosť. S týmto plánom oboznámil OZ už aj v minulosti, ale doposiaľ realizoval iné 
zámery. 
 
Pani poslankyňa Andrea Bódiová k uvedenému dodala, že zámer pána  M. Tótha by pre obec 
Bátka bol prospešný, a pozemok je zo strany obce nevyužívaný. 
 
P. poslanec Mács Zoltán  navrhuje odpredaj pozemku spôsobom verejnej súťaže. 
 
Starosta obce navrhol hlasovať o zámere predaja pozemku LV č. 751 v kat. území Bátka K-NC 
E parc. č. 42/2 vo výmere 1164 m2 spôsobom verejnej súťaže. 
 
Poslanci OZ hlasovali o zámere predaja pozemku spôsobom verejnej súťaže, ktorý 6 poslancov 
schválilo a jeden poslanec sa zdržal. 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 1  Neprítomný-0 
Bódiová Andrea    Tóth Mikuláš 
Burszky Csaba 
Ing. Jozef Karczag 
Bc. Kubánková Marcela          
Mács Zoltán 
Simon Zoltán 
 
 
K bodu č. 10 - Žiadosť Belica Štefan 
 
 Starosta obce zoznámil poslancov OZ a prítomných so žiadosťou pána Š. Belicu, ktorý 
svoju žiadosť na obecný úrad doručil 23. januára 2020. Žiada zastupiteľstvo o zrušenie výmeru  
za rok 2009 vo výške 84,91 €. V žiadosti sa odvoláva  na to, že ešte v tom roku riešil uvedenú 
daň a písal námietku. Z listu vyplýva, že nie je ochotný vyrubenú daň zaplatiť. Touto cestou 
znovu žiadal o zrušenie vyrubenej dani, ako aj o vydokladovanie správnosti vyrubenej dane. 
  

Hlavná kontrolórka obce k žiadosti dodala, že v roku 2009 boli výmery na DZN, kde 
bola platná 15 dňová lehota na odvolanie. Po tejto lehote výmer nadobudol právoplatnosť. Daň 
z nehnuteľnosti sa vyrúby na základe daňového priznania, alebo  na základe pomôcok. 
Od roku 2009 bola doručená výzva na zaplatenie nedoplatku každý rok. 
 Poslanec Z. Mács navrhol požiadať PPA o informáciu,  či v uvedenom roku si pán 
Belica uplatnil  na  pozemok (podľa výmeru) dotáciu.  
 
Poslanci OZ brali na vedomie žiadosť p. Štefana Belicu o zrušenie výmeru  z roku 2009.  
Zrušenie výmeru DZN poslanci OZ  na zasadnutí 03/2020 neschválili. 
 



 
K bodu č. 11 – Diskusia 
 

- Starosta obce informoval prítomných o podmienkach ordinácie obvodnej lekárky 
MUDr. Pálházyovej v obci Bátka. Pani MUDr. Pálházyová oznámila, že ak nebudú 
zmenené podmienky týkajúce sa nájomného a vykurovania miestností v OZS,  nemá 
záujem sa vrátiť do ordinácie v obci Bátka.  

- Pán poslanec Z: Mács –  sa vyjadril, že situáciu treba riešiť, lebo sa to týka mnohých 
pacientov najmä v staršom veku. 

- Poslankyňa Bc. M. Kubánková – sa informovala, či je možné osloviť  lekárov, či je 
záujem o obvod. 

- Starosta P. Hencz – jeden lekár má záujem, ale záleží na tom aké kroky pani lekárka 
MUDr. Pálházyová podnikne v budúcnosti. Starosta obce sa informoval v Ban. Bystrici, 
kde sľúbili obci pomôcť, ale vzhľadom na terajšiu situáciu vec budú riešiť neskoršie. 

- Starosta obce P. Hencz – informoval prítomných o tom že od 1.4.2020 Lekáreň Média 
v obci Bátka zrušila svoju prevádzku. 

- Starosta obce oznámil prítomným, že na kultúrne podujatie – cezhraničná spolupráca 
s obcou „Hollókő“ obec získala  54 000,- Eur. Podujatie bolo naplánované na mesiac 
september, ale vzhľadom na situáciu  ( COVID-19- pandémia)  a bezpečnostných 
nariadení vlády sa podujatia posúvajú na neskoršie temíny. Športový deň obce je 
zrušený tým, že ak situácia dovolí, na jeseň obec toto podujatie usporiada. 

- Starosta obce informoval prítomných o tom, že obec podala žiadosť na prehodnotenie, 
resp. ukončenie nájomnej zmluvy na budovu kultúrny dom vo vlastníctva Reformovanej 
kresťanskej cirkvi. Pán Farár Š. Boros a kurátor F. Hudina informovali starostu obce, 
že žiadajú obec aby pozemok vypratali a dali do pôvodného stavu.  

- Hlavná kontrolórka obce I. Furmanová informovala prítomných, že vzhľadom na 
situáciu ohľadom COVID-19 (pandémia) a na základe nariadenia Vlády SR zákon 
67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti 
so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID - 19 , § 36 ods. 2. „ Obec 
a vyšší územný celok môže počas obdobia pandémie až do 31. dec. 2021 na základe 
rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného 
fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania, pričom tento postup sa 
nepovažuje za porušenie osobitného predpisu.“ 

- Starosta obce informoval prítomných, že medzi prvé opatrenia Vlády SR patrilo – 
stopnúť aktivačné práce, obec preto bude musieť na kosenie a pomocné práce počas 
letného obdobia priať 2 zamestnancov. Informoval aj o tom, že sa rozpočet obce 
pravdepodobne bude krátiť z dôvodu zníženia podielových daní.  

- Bc. M. Kubánková navrhla, aby zamestnanci OcÚ podľa možnosti upravili chodníky v 
cintoríne v hornej Bátke. Z dôvodu že sa zem a betónová dlažba zosúva sú niektoré 
hroby ťažko dostupné. 

- Starosta obce sa vyjadril, že síce technológiu na úpravu obec nemá k dispozícii ale 
pracuje sa na dočasnom riešení dostupnosti hrobov. 

 
 
K bodu č. 12 - Záver 
 

 Starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť. Program 
tretieho zasadnutia OZ bol vyčerpaný a zasadnutie bolo ukončené o 18,50 hodine. 

 
Zapísala: Jolana Zsírosová 



                         

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

                                                               Peter    H e n c z           
                   starosta obce Bátka 

 
Overovatelia:   Zoltán Mács   ............................... 
    

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


