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                                 OBEC B Á T K A 
 
 
Číslo 04/OZ/2019 
 

Zápisnica 
 

napísaná v priebehu štvrtého zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa  25. júna 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 uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 
5. Záverečný účet obce Bátka za rok 2019 
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Bátka za rok 2019 
7. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 
8. Rozpočtové opatrenie č. 3 
9. Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom obce 1/2020 - aktualizácia 
10. Zásady hospodárenia a nakladanie s finančnými prostriedkami obce 2/2020- 

aktualizácia  
11. Schválenie zámeru zámeny pozemku  
12. Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku Obce Bátka v zmysle § 9a od. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov  



13. Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku Obce Bátka v zmysle § 9a od. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov  

14. Ostatné – Ambulancia v obci Bátka 
15. Záver 

 
 
 
 
K bodu č.1. - Otvorenie zasadnutia 
 

V roku 2020 štvrté  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 doplniť program o jeden bod 14. -  Zlepšenie prístupu k pitnej vode MRK a hlasovať 
o programe so zmenou.  
Program štvrtého zasadnutia OZ 4/2020 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 pani Bódiovú 
Andreu, za členov návrhovej komisie  pána  Ing. Jozefa Karczaga.  
Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov : pána 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  Peter Hencz, starosta  obce. 
Uznesenie č. 17/2020 – Organizačná zmena od 1.7.2020 – dočasné zníženie počtu tried v MŠ 
– splnené 
Uznesenie č. 18/2020 – Verejná súťaž – bola doručená na obecný úrad Bátka 1 ponuka od 
Mikuláša Tótha, ktorý spľňa podmienky súťaže – vyhodnotenie sa uskutočnilo dňa 22.5.2020. 
 
Poslanci OZ správu o kontrole plnenia prijatých uznesení berú na vedomie. 
 
 
 
K bodu č. 5. – Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Bátka za 
rok 2019 
 
Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2019 prečítala Ildikó Furmanová – hlavná kontrolórka 
obce. V stanovisku uviedla, že záverečný účet je v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, obec je povinná overiť účtovnú závierku za rok 2019 auditorom, záverečný účet bol 
zverejnený na úradnej tabuli, hospodárenie a finančné vzťahy obce vo vzťahu k okolitým 
subjektom bolo vysporiadané a obsahuje aj ďalšie náležitosti v súlade s predpismi. 
V stanovisku doporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet a celoročné 
hospodárenie obce bez výhrad. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce 
Bátka tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Poslanci stanovisko hlavnej kontrolórky obce brali na vedomie. 
 
 
 
 
K bodu č. 6. – Záverečný účet obce Bátka za rok 2019 
 
Hlavná kontrolórka obec p.Ildikó Furmanová informovala poslancov o spracovaní záverečného 
účtu, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a na stránke obce. Poslanci sa s obsahom 
oboznámili, nemali pripomienky, ani otázky k prerokovanému bodu programu. Záverečný účet 
a celoročné hospodárenie schválili bez výhrad. 
Záverečný účet obce Bátka za rok 2019 vypracovaná hlavnou kontrolórkou obce tvorí prílohu 
tejto zápisnice. 
 
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. - Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 
 
 
Hlavná kontrolórka obce p. Ildikó Furmanová predložila obecnému zastupiteľstvu na 
schválenie plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020.  
V zmysle § 18 f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov je povinnosťou hlavného kontrolóra predložiť raz za 6 mesiacov na 
schválenie obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti. Plán kontrolnej činnosti 
tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Poslanci OZ plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 brali na vedomie 
 
 
 
K bodu č. 8.  - Rozpočtové opatrenie č. 3  
 
Starosta predniesol návrh úpravy rozpočtu č. 3 na rok 2020. Rozpočet výdavkov bol upravený 
za podmienky dodržania vyrovnaného rozpočtu. Výdavková časť  - správa školských objektov 
ZŠ – Bátka sa znižuje o 36 000,- Eur a je navrhnutá v rozpočtovom opatrení č. 3 zvýšenie 
rozpočtových výdavkov Obce Bátka podľa priloženého návrhu úpravy rozpočtu. 
Starosta vyzval poslancov na podanie pripomienok k prerokovanému bodu programu.  
Pán poslanec Zoltán Mács navrhol, aby v budúcnosti schválený rozpočet z predchádzajúceho 
účtovného obdobia a z bežného roka  s úpravami rozpočtu boli zaslané ako pomocné materiáli. 
Hlavná kontrolórka k pripomienke pána poslanca Zoltána Mácsa dodala, že chválený rozpočet 
obce z predchádzajúceho aj z bežného rozpočtového obdobia sú dostupné na webovej sídle 
obce aj na obecnom úrade Bátka. 
Pán poslanec Zoltán Mács k rekonštrukcie OZS Bátka dodal, že dokumentácia na rekonštrukciu 
už raz bola vypracovaná, ak sa nezmenili požiadavky mohla by sa použiť. 
Ďalšie  zásadné pripomienky neboli vznesené a poslanci úpravu rozpočtu 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. 9. - Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom obce 1/2020 – aktualizácia 
 
Starosta obce Peter Hencz informoval poslancov OZ, že Zásady hospodárenia a nakladanie 
s majetkom obce č. 1/2020 bola vypracovaná pani JUDr. Monikou Jurčovou, ktorá aktualizuje 
pre obec okrem zásad aj VZN, smernice atď.  
Pán poslanec Zoltán Mács navrhol, aby rozsiahly materiál k jednotlivým bodom zasadnutia bol 
doručený na preštudovanie skôr ako 3 dni. 
Uvedený spis je rozsiahly materiál, preto starosta obce navrhol poslancom OZ preštudovať 
a schvaľovanie preložiť na nasledovné zasadnutie OZ. 



 
Ďalšie  pripomienky neboli vznesené a poslanci hlasovali o preloženie bodu č. 9 na nasledovné 
zasadnutí, 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 
 
 
 
 
K bodu č. 10. - Zásady hospodárenia a nakladanie s finančnými prostriedkami obce 
2/2020- aktualizácia  
 
Starosta obce informoval poslancov o tom, že aj Zásady hosp. a nakladanie s finančnými 
prostriedkami obce aktualizoval pani JUDr. Monika Jurčová, je to rozsiahly materiál, ktorý 
žiadal preštudovať a pripomienkovať na nasledovnom zasadnutí OZ. Schválenie Zásad 
hospodárenia a nakladanie s finančnými prostriedkami obce 2/2020 starosta obce navrhoval 
preložiť na nasledovné zasadnutie OZ. 
 
Poslanci hlasovali o preloženie bodu č. 10 na nasledovné zasadnutí, 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 
 
 
K bodu č. 11.  -  Schválenie zámeru zámeny pozemku  
 
Starosta obce Peter Hencz informoval poslancov OZ, že pán farár Brecher Reinhard Heinrich, 
rodený Brecher so sídlom 980 22  Uzovská Panica 43, štátna príslušnosť Rakúska republika, 
požiadal obec Bátka o zámenu pozemku z dôvodu vysporiadania pozemkov pri Katolíckom 
kostole v Bátke, ktorú zámenu poslanci OZ schválili. Vypracovaním nového geometrického 
plánu vznikli nové parcely, ktoré je potrebné uvádzať v dokumentácii pri uzatváraní Zámennej 
zmluvy a ďalších písomností. Podľa geometrického plánu č. č. G1-527/2019 vznikli nasledovné 
parcely, ktoré tvoria predmet zámeny.  
Starosta obce vyzval poslancov na hlasovanie. 
Poslanci hlasovali o : zámenu pozemkov  súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vzájomný prevod vlastníckeho práva 
a výmenu veci za vec na základe geometrického plánu č. G1-527/2019 z dôvodu osobitného 



zretela a zámennej zmluvy medzi Obcou Bátka, č. 161, 98021 Bátka  a  Brecher Reinhard 
Heinrich, rodený Brecher so sídlom 980 22  Uzovská Panica 43, štátna príslušnosť Rakúska 
republika 
 
Prevod vlastníctva sa vykoná na základe zámennej zmluvy, ktorou sa zamieňajú pozemky s 
rovnakou výmerou, t.j. 847 m2,, zámena bude bezplatná.  
Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že zámenou pozemkov sa vysporiadajú pozemky okolo 
kostola katolíckej cirkvi a pozemkov pri ceste vo vlastníctve obce Bátka. 
Zámer zameniť uvedený majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa musí byť schválený s 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ. 
Predmet zámeny: 
Obec Bátka zamieňa pozemky: 
V spoluvlastníckom podiele 1/1,  parcely registra C KN, katastrálne územie Bátka 

parcelné číslo registra C KN výmera v m2 druh pozemku registra C KN 
108/5 433 záhrada 

V  spoluvlastníckom podiele 1/1, parcelné číslo registra C KN, katastrálne územie Bátka 
parcelné číslo registra C KN výmera v m2 druh pozemku registra C KN 

        107/4, diel 5   99         zastavaná plocha 
        107/4, diel 6            118         zastavaná plocha 
V  spoluvlastníckom podiele 1/1, parcelné číslo registra C KN, katastrálne územie Bátka 

parcelné číslo registra C KN výmera v m2 druh pozemku registra C KN 
        112/4, diel 7   197        záhrada 
Spolu: 847 m2 

 
Za pozemky:  
Brecher Reinhard Heinrich, rodený Brecher 
V spoluvlastníckom podiele 1/1, parcelné číslo registra C KN, katastrálne územie Bátka 

parcelné číslo registra C KN výmera v m2 druh pozemku registra C KN 
        106/7, diel 1   847         orná pôda 
Spolu: 847 m2 

 
 
Poslanci hlasovali, a 3/5 väčšinou schválili zámenu pozemkov. 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 1  Neprítomný-0 
Bódiová Andrea    Mács Zoltán 
Burszky Csaba 
Ing. Jozef Karczag 
Bc. Kubánková Marcela          
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva ukladali starostovi obce Peterovi Henczovi, bytom Bátka č. 
181, 98021 Bátka  uzavrieť s pánom Brecher Reinhard Heinrich zámennú zmluvu. 
 
 
K bodu č. 12 - Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku Obce Bátka v zmysle 
§ 9a od. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov  
 
Starosta obce Peter Hencz informoval poslancov OZ, že na základe fyzickej inventarizácie 
nehnuteľného majetku obce Bátka bude obec pokračovať vo vysporiadaní pozemkov, ktoré sú 



trvalo užívaní obyvateľmi obce ale tvoria majetok obce. Na vysporiadanie pozemkov podľa 
zápisnice zo dňa 7.12.2019 obec osloví občanov, a navrhne možnosť odkúpenia pozemkov, 
resp. prenájmu pozemku. V prípade záujmu odkúpenia pozemkov na nasledovnom zasadnutí 
navrhoval určiť spôsob predaja priľahlých pozemkov (osobitným zreteľom). 
Poslankyňa Andrea Bódiová informovala prítomných, že od 80-tych rokov predchádzajúceho 
storočia majú oplotený pozemok (nádvorie a záhradu), o ktorej sa prednedávnom dozvedela, že 
majetkovo nie je vysporiadaný. Informovala sa, že ako poslankyňa akým spôsobom je možné 
odkúpenie oploteného pozemku, nakoľko o uvedený pozemok sa už desaťročia starajú. 
Pán poslanec Zoltán Mács navrhol, aby sa k uvedenému vyjadrila JUDr. Monika Jurčová, ktorá 
pre obec vypracováva zásady, smernice, poriadky a VZN.   
 
Pán starosta navrhol poslancom OZ aby bod č. 12 sa preložil na nasledovné zasadnutie tým, že 
obec zmapuje záujem  občanov o odkúpenie pozemkov. 
Poslanci určenie spôsobu predaja pozemkov a určenie č. parciel, ktoré budú predmetom predaja 
brali na vedomie a schválili bod č. 12  prerokovať na nasledovnom zasadnutí. 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-0 
Bódiová Andrea     
Burszky Csaba 
Ing. Jozef Karczag 
Mács Zoltán 
Bc. Kubánková Marcela          
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
 
 
K bodu č. 13. - Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku Obce Bátka 
v zmysle § 9a od. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších 
predpisov  
 
 
Starosta obce Peter Hencz informoval prítomných na základe inventarizácie nehnuteľného 
majetku a návrhu inventarizačnej komisie o tom, že obecné priestory ktoré sú uvedené 
v zápisnici ako nevyužívané obcou,  ponúkne na prenájom.   
Zámerom obce je z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti, aby nevyužívaný nehnuteľný 
majetok ponúkol na prenájom. Pán starosta navrhol aby sa bod č. 13 prerokoval na najbližšom 
zasadnutí OZ, kde by sa na základe návrhu inventarizačnej komisie prehodnotil majetok tj. 
priestory, ktoré by mohli využívať občania obce a podnikatelia.  
 
Poslanci OZ brali na vedomie správu starostu obce a jednohlasne schválili preloženie 
prerokovania bodu č. 13 na nasledovné zasadnutie. 
 
 
K bodu č. 14 – Zlepšenie prístupu k pitnej vode v prostredí MRK 
 
Starosta obce, Peter Hencz informoval poslancov OZ, že projekt „Zlepšenie prístupu k pitnej 
vode v prostredí MRK“  bol schválený uznesením č. 11/2019. V roku 2020  za účelom 
realizácie projektu vyšla nová výzva s kódom: OPLZ-PO6-SC611-2020-1, ktorá je v súlade 
s platným programom rozvoja obce.  Znovu hlasovať o výzve starosta obce odôvodnil tým, že 
projekt ktorý bol chválený zastupiteľstvom uznesením č. 11/2019 bol pozastavený a v roku 



2020 vyšla nová výzva za tým istým účelom a názvom. Na túto stráca platnosť uznesenia 
11/2019, nakoľko sa zmenil kód projektu. 
 
Starosta obce navrhol hlasovať o: 
a). predloženie ŽoNFP na SO za účelom realizácie projektu s názvom „Zlepšenie prístupu k 

pitnej vode v prostredí MRK v obci Bátka“ realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom: OPLZ-PO6-SC611-2020-1, pričom ciele 
projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce; 
 
b). zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu; 

 
c). zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 
 
 
 
Poslanci Obecné zastupiteľstva v Bátke hlasovali o body: a), b), c), ktoré jednohlasne 
schválili. 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-0 
Bódiová Andrea     
Burszky Csaba 
Ing. Jozef Karczag 
Mács Zoltán 
Bc. Kubánková Marcela          
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
 
 
K bodu č. 15. - Ostatné  (Ambulancia v obci Bátka) 
 

- Starosta obce Peter Hencz informoval prítomných, že všeobecný lekár pre dospelých  
MUDr. Erik Győrfi a MUDr. Zuzana Uličná dňa 12. 6. 2020 na obec doručili v snahe 
obce pomôcť oznámenie, že vie začať s rokovaniami okolo otvorenia ambulancie v obci 
Bátka. V súčasnosti všeobecný lekár pre dospelých pani MUDr. Irena Pálházyová 
ordinuje len v Rimavskej Sobote. 

Pán poslanec Zoltán Mács navrhol, aby obec vyzval pani MUDr. Irenu Pálházyovú o písomné 
vyjadrenie sa ohľadom ordinácie pre dospelých v obci Bátka. 
Pán starosta oznámil poslancom OZ, že pani MUDr. Irena Pálházyová oznámila, že sa do 
ambulancie Bátka nevráti, zatiaľ písomné vyjadrenie, ani výpoveď na obec doručené neboli. 
Poslanci OZ ukladajú 
 
Na podnet obyvateľov obce Bátka a v snahe zabezpečenia zdravotnej starostlivosti občanov 
obce všeobecným lekárom pre dospelých starostovi obce Bátka, Petrovi Henczovy 

ukladá 
požiadať pani MUDr. Irenu Pálházyovú o pokračovanie v ordinácii v obci Bátka, o poskytnutí 
informácií vyčlenených finančných prostriedkov na čiastočnú rekonštrukciu OZS v Bátke 
a vyzvať ju o písomné vyjadrenie sa k uvedenému do 15 kalendárnych dní. 
 



- Starosta obce, Peter Hencz informoval prítomných, že bola podpísaná zmluva v rámci 
výzvy „Cezhraničná  spolupráca“ s maďarským partnerom Hollókő, výška dotácie je 
45799,90 eur. V rámci uskutočnenia projektu budú realizované dve športové a dve 
kultúrne podujatia. Z dôvodu nepriaznivej situácie ohľadom pandémie podujatia bolo 
nutné preložiť na rok 2021.  

  
- Starosta obce ďalej informoval prítomných o tom, že sa pripravuje štúdium 

uskutočniteľnosti  projektu, ktorý je zameraný na zadržanie dažďovej vody, ktorá z času 
na čas ohrozuje nehnuteľný majetok obyvateľov. 
 

- Pán poslanec Zoltán Simon sa informoval, či by obec nevedel vyčleniť finančné 
prostriedky na hojdačku v  parku voľného času. Je to krásne vybudovaný park, ale chýba 
tam hojdačka.  
 

- Pán starosta k vyššiemu dodal, že obec sa stým bude zaoberať, lebo zo strany 
obyvateľov už takáto požiadavka zaznela. Obec musí dodržiavať prísne predpisy, preto 
len certifikované hračky môže zaobstarať, ktoré dodávateľom sú ročne skontrolované. 
 

- Pán poslanec Zoltán Mács upozornil prítomných na Verejnú vyhlášku, na základe ktorej 
sa siaha na nehnuteľný majetok obyvateľov. Cieľom je znížiť hodnotu pôdy tým, že 
bude orná pôda preklasifikovaná na TTP. Uvedená zmena by sa dotkla aj daňových 
príjmov obcí.  Pán Zoltán Mács informoval prítomných, že vlastníci pozemkov 
oponovali  verejnej vyhláške. 
 
 

K bodu č. 16 – 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:   
 
Bc. Kubánková Marcela ...............................  
Mikuláš Tóth   ............................... 
    
 
Prílohu tejto zápisnice budú tvoriť uznesenia! 
  


