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                                 OBEC B Á T K A 
 
 
Číslo 05/OZ/2019 
 

Zápisnica 
 

napísaná v priebehu piateho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa  30. júla 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 

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. Delegovanie poslancov OZ do Školskej rady 
6. Zlúčenie ZŠ-Alapiskola Bátka, MŠ-Óvoda Bátka 
7. Žiadosť o odkúpenie pozemku 
8. Ostatné  
9. Záver 

 
 



 
 

K bodu č.1. - Otvorenie zasadnutia 
 

V roku 2020 piate  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 6 podľa prezenčnej listiny 
a   Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, neprítomný p. Ing. Karczag Jozef.  
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 - Kúpa technologického vybavenia na triedený zber 

komunálnych odpadov v obci Bátka  a hlasovať o programe so zmenou.  
Program piateho zasadnutia OZ 5/2020 so zmenou bol schválený jednohlasne.                               
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-1 
Bódiová Andrea       Ing. Jozef Karczag 
Burszky Csaba 
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 
poslankyňu Bódiovú Andreu, za člena návrhovej komisie  pána  zástupcu starostu Csabu 
Burszkého. 
Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov : pána poslanca 
Zoltána Mácsa a zástupcu starostu Csabu Burszkého.  
Zapisovateľka: Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil: p. Jolana Zsírosová 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-1 
Bódiová Andrea       Ing. Jozef Karczag 
Burszky Csaba 
Bc. Kubánková Marcela          
Mács Zoltán 
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
 
 
 
K bodu č. 4. - Kontrola plnenia prijatých uznesení 
 

Kontrolu plnenia uznesení vykonal pán zástupca starostu Csaba Burszky. 
Uznesenie č. 27/2020 – Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom obce 1/2020 – 
aktualizácia je v plnení, k zásadám pripomienky od poslancov OZ neboli doručené.  



 
 

Uznesenie č. 28/2020 – Zásady hospodárenia a nakladanie s finančnými prostriedkami obce 
2/2020 v plnení, k zásadám pripomienky od poslancov OZ neboli doručené.  
Uznesenie č. 29/2020 – Zámena pozemku pán Brecher – pozemky pri kaplnke katolíckej cirkvi 
– v plnení, zámenná zmluva riešená JUDr. Z. Demeterovou.  
Uznesenie č. 31/2020 – odpoveď od pani MUDr. Pálházyovej bola doručená na OcÚ Bátka – 
riešenie všeobecnej ambulancie pre dospelých v plnení. 
Poslanci OZ správu o kontrole plnenia prijatých uznesení berú na vedomie. 
 
 
 
K bodu č. 5 - Delegovanie poslancov OZ do Školskej rady 
 
 

Starosta obce Peter Hencz navrhol na základe zákona 230/2009 Z. z. Ministerstvo 
školstva Slovenskej republiky podľa § 25 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá  ustanovuje 
podľa  
§2 v základných školách, v špeciálnych základných školách, v materských školách, v 
špeciálnych materských školách, v základných umeleckých školách, v školských internátoch a 
v centrách voľného času radu školy tvoria podľa písm. d) štyria delegovaní zástupcovia 
zriaďovateľa.  
 
Starosta obce do ZŚ-Alapiskola Bátka navrhol delegovať  
poslancov OZ:  p. Burszky Csaba, 
   p. Bódiová Andrea, 
   p. Bc. Kubánková Marcela 
   p. Mács Zoltán 
 
do MŠ – Óvoda Bátka navrhol aby naďalej zostal p. poslanec Zoltán Simon. 
 
Ďalšie návrhy nezazneli, obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo delegovanie poslancov 
OZ do ZŠ-Alapiskola Bátka a MŠ-Óvoda Bátka podľa návrhu starostu obce. 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-1 
Bódiová Andrea       Ing. Jozef Karczag 
Burszky Csaba 
Bc. Kubánková Marcela          
Mács Zoltán 
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
 
 
 
K bodu č. 6. - Zlúčenie ZŠ-Alapiskola Bátka, MŠ-Óvoda Bátka 
 

Starosta obce Peter Hencz informoval prítomných a poslancov OZ o zámere riaditeľky 
ZŠ-Alapiskola Bátka a starostu obce o zlúčení - spojení školských zariadení ZŠ- Alapiskola 
Bátka (právny subjekt) a predškolského zariadenia MŠ- Óvoda Bátka (zriaďovateľ obec 
Bátka).  



 
 

Riaditeľka MŠ-Óvoda Bátka, pani M. Bódi Fejesová  sa vzdala funkcie riaditeľky v MŠ- 
Bátka  k 1. 8. 2020. O rozviazanie pracovného pomeru požiadal jeden pedagogický 
zamestnanec.  
Na pracovnej porade riaditeľka ZŠ a starosta obce prítomným poslancom vysvetlili prínosy aj 
negatíva spojenia školských zariadení v obci Bátka. Spájanie školských zariadení sa bude 
realizovať na základe Smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky podľa ustanovenia 
§ 14 ods. 1 a ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ustanoveniami § 
2 a § 63 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení 
neskorších predpisov, § 2 zákona č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení 
neskorších predpisov a § 20 zákona č. 596/2003 Z. z. v záujme zjednotenia postupu orgánov 
štátnej správy v školstve a zriaďovateľov škôl a školských zariadení, stredísk praktického 
vyučovania a pracovísk praktického vyučovania (ďalej len „školy a školské zariadenia“) pri 
zaraďovaní, vyraďovaní alebo zmenách v sieti škôl a školských zariadení. 
Starosta obce navrhol aby poslanci OZ hlasovali o zlúčení školského zariadenia ZŠ-
Alapiskola Bátka s právnou subjektivitou a predškolského zariadenia Materská škola-Óvoda 
Bátka. 
 
Poslanci OZ hlasovali o :  

Zlúčenie Základnej školy - Alapiskola Bátka s právnou subjektivitou a Materskej školy 
- Óvoda Bátka do jedného samostatného subjektu.  

Vyradenie Základnej školy Alapiskola Bátka s právnou subjektivitou a Materskej 
školy-Óvoda Bátka zo siete od 31.12.2020 a zaradenie do siete škôl od 01.01.2021 novú 
inštitúciu: 

 
„Základná škola s materskou školou Bátka – Alapiskola és Óvoda Bátka s právnou 

subjektivitou”, 
 

ktoré schválilo 5 poslancov, 1 poslanec – proti, 1 poslanec – neprítomný. 
 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 1  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-1 
Bódiová Andrea  Mács Zoltán    Ing. Jozef Karczag 
Burszky Csaba 
Bc. Kubánková Marcela          
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
 
 
 
K bodu č. 7. –  Žiadosť o odkúpenie pozemku 
 
 

Starosta obce Peter Hencz informoval poslancov OZ a prítomných, že na obecný úrad 
boli doručené dve žiadosti na odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Bátka. Pozemky na liste 
vlastníctva č. 244, K-NC parc. č. 316/10 diel 2 vo výmere 30 m2 , LV č. 751, K-NE parc. č. 738 
diel 4, vo výmere 23 m2 za účelom podnikania a LV č. 631 KN-C parc. č. 304, vo výmere 1374 
m2 sú predmetom návrhu Inventarizačnej komisie zo dňa 7.12.2019 na odpredaj pozemkov, 
ktoré obec nevyužíva. 



 
 

Z dôvodu nejednoznačného vlastníckeho práva k budove pod ktorým je pozemok, a ktorý je 
predmetom žiadosti o kúpu nehnuteľného majetku obce na liste vlastníctva č. 244, K-NC parc. 
č. 316/10 diel 2 vo výmere 30 m2 , LV č. 751, K-NE parc. č. 738 diel 4, vo výmere 23 m2  vo 
vlastníctve obce,  poslanci OZ  prerokujú na nasledovnom zasadnutí. 
 
Starosta obce vyzval poslancov OZ o hlasovaní zámere predaja a spôsobu predaja pozemku 
vedeného  v kat. území Bátka na LV č. 631 KN-C, parc. č. 304, vo výmere  1374 m2,  za účelom 
podnikania v  súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení 
neskorších predpisov zámer na predaj a spôsob predaja nehnuteľného majetku obce: 
 
 

obchodnou verejnou súťažou. 
 
Poslanci OZ zámer na predaj a spôsob predaja nehnuteľného majetku obce obchodnou 
verejnou súťažou chválili : 6 poslancov – za, 1 poslanec - neprítomný 

 
OZ v Bátke  
 
U k l a d á – starostovi obce 

- Zverejniť oznámenie o zámere a spôsobe predaja nehnuteľného majetku 
- Zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže  
- Zostavenie odbornej komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov a podpísať 

menovacie dekréty členov komisie 
- Vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej verejnej súťaže 

 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-1 
Bódiová Andrea       Ing. Jozef Karczag 
Burszky Csaba 
Bc. Kubánková Marcela          
Mács Zoltán 
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
 
 
K Bodu č. 8 - Kúpa technologického vybavenia na triedený zber komunálnych odpadov 
v obci Bátka 
 
Starosta obce informoval poslancov OZ a prítomných o predložení žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok na kúpu technologického vybavenia na triedený zber komunálnych 
odpadov. Spolufinancovanie projektu bolo schválené uznesením č. 51/2018 ale realizácia 
projektu bola pozastavená. V rámci výzvy na prekladanie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok v roku 2020 obecné zastupiteľstvo Spolufinancovanie projektu by malo znovu 
schváliť: 
 

• Spolufinancovanie projektu s názvom „Kúpa technologického vybavenia na triedený 
zber komunálnych odpadov v obci Bátka“ realizovaného v rámci Výzvy na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom: OPKZP-PO1-SC111-
2017-32, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce 

• Výška celkových oprávnených výdavkov projektu: 221887,20 eur 



 
 

• zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu z 
vlastných zdrojov vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu: 
11 094,36 Eur. 

 
Starosta obce navrhol hlasovať o spolufinancovaní projektu s názvom „Kúpa technologického 
vybavenia na triedený zber komunálnych odpadov v obci Bátka“.  
Poslanci OZ jednohlasne schválili spolufinancovanie  projektu z vlastných zdrojov vo výške 5 
% z celkových oprávnených výdavkov projektu. 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-1 
Bódiová Andrea       Ing. Jozef Karczag 
Burszky Csaba 
Bc. Kubánková Marcela          
Mács Zoltán 
Simon Zoltán 
Tóth Mikuláš 
 
 
K bodu č. 9 – Ostatné 
 
 Starosta obce oznámil prítomným možnosť zapojiť sa do projektu - výstavba nájomných 
bytov – štandardných, ktoré sa realizujú z príspevku ŠF rozvoja bývania. Z celkových nákladov 
by dotácia tvorila 40 % a vlastné zdroje 60%. (Prijatý úver na tento účel by sa nezapočítaval do 
dlhu obce.) 

 
Agroban s.r.o Bátka vlastní budovu č. 160, ktorá je v súčasnej dobe nevyužívaná. Zo 

strany vlastníkov uvedenej nehnuteľnosti bolo naznačené, že uvažujú s možnosťou využiť 
nehnuteľnosť ako ubytovacie zariadenie, penzión a  nájomné byty.  
 
 
 
K bodu č. 10 -  Záver 
 

Starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť. Program piateho 
zasadnutia OZ bol vyčerpaný a zasadnutie bolo ukončené o 19,05 hodine. 

 
Zapísala: Jolana Zsírosová 

                         

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

                                                               Peter    H e n c z           
                   starosta obce Bátka 

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


