OBEC B Á T K A

Číslo 08/OZ/2020

Zápisnica
napísaná v priebehu ôsmeho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 5. 11. 2020
o 17,00 hod. na Obecnom úrade v Bátke

OBEC B Á T K A
Číslo 08/OZ/2019
Zápisnica
napísaná v priebehu ôsmeho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 05. novembra 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

Na ôsmom zasadnutí sa nezúčastnili:

Ing. Karczag Jozef
Bc. Kubánková Marcela

Ďalší prítomní a pozvaní hostia:
Furmanová Ildikó, hlavná kontrolórka
Zsírosová Jolana, pracovníčka OÚ

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
5. Rozpočtové opatrenie č. 4
6. VZN č. 9/2020 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou
7. VZN o nakladanie s odpadmi – (zmena zákona – dodatok k VZN)
8. VZN o miestne referendum
9. Rokovací poriadok
10. Návrh na zámer prenájmu majetku obce

11. Zásady odmeňovania poslancov
12. Ostatné
13. Záver
K bodu č.1. - Otvorenie zasadnutia
V roku 2020 ôsme 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 5 podľa prezenčnej listiny
a Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Pán p. Ing. Jozef Karczag a pani p. Bc.
Kubanková Marcela.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva je zo zákona verejné, preto pozvánka bola zverejnená na
úradnej tabuli a na webovej stránke obce Bátka v zákonom určenej lehote. K programovým
bodom poslanci OZ nemali pripomienky. Starosta obce navrhol hlasovať o programe bez
zmien.
Program ôsmeho zasadnutia OZ 8/2020 bol schválený jednohlasne.
Hlasovanie: Za – 5
Bódiová Andrea
Burszky Csaba
Mács Zoltán
Tóth Mikuláš
Simon Zoltán

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný- 2
Ing. Jozef Karczag
Bc.Kubánková Marcela

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 p. poslanca
Csaba Burszkého , za člena návrhovej komisie p. Andreu Bódiovú a p. Zoltána Simona
Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov : pána poslanca
Zoltána Mácsa a pána poslanca Mikuláša Tótha.
Zapisovateľka: Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil: p. Jolana Zsírosová
Hlasovanie: Za – 5
Bódiová Andrea
Burszky Csaba
Mács Zoltán
Tóth Mikuláš
Simon Zoltán

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný- 2
Ing. Jozef Karczag
Bc. Kubánková Marcela

K Bodu č. 4 – Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Kontrolu uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí vykonal starosta obce.
Uznesenie č. 5/2020 – Obchodná verejná súťaž 3/2020 končí 10.11.2020
Uznesenie č. 29/2020 – Zámena pozemku Brecher – pri katolíckom kostole – zámena
pozemku zapísaná na Katastrálnom odbore

Uznesenie č. 30/2020 – Zlepšenie prístupu k pitnej vode – v plnení
Uznesenie č. 35/2020 – Zlúčenie ZŠ- Alapiskola Bátka a MŠ- Óvoda Bátka – v plnení, všetky
stanoviská potrebné k zlúčeniu sú k dispozícii, materiál bude doplnený vzdelávacím
programom a následne doručené na Ministerstvo školstva.
Uznesenie č. 36/2020 – Bene Judit – zmluva podpísaná
Mgr. Gomboš Ivan – zmluva podpísaná
Burszky Cs. ml. – znalecký posudok vypracuje pán Valigurský.
Uznesenie č. 42/2020 – Návratná finančná výpomoc schválená, prevedená na účet obce vo
výške 28 066,- eur
Uznesenie č. 48/2020 – žiadosť obce Bátka na delimitáciu pozemkov pod MŠ bola zaradená
do spracovania v SPF.
Uznesenie č. 50/2020 – vysporiadanie majetkovoprávnych pozemkov pod MŚ Bátka,
vlastníkom pozemkov bola zaslaná žiadosť o súčinnosť.
Poslanci OZ berú na vedomie správu o kontrole uznesení z predchádzajúcich zasadnutí.
K bodu č. 5- Rozpočtové opatrenie č. 4
A.
Starosta obce oznámil, že k 30.9. 2020 bolo realizované rozpočtové opatrenie č. 4, finančná
dotácia pre školské zariadenia na mzdy vo výške požiadanej sumy, bola prevedená na účet
obce, z toho titulu bolo zapracované do miezd školského zariadenia MŠ Bátka , sú to
účelové finančné prostriedky. V súlade uznesením č. 4/2019 bolo vykonané rozpočtové
opatrenie podľa prílohy č. 4. Návrh rozpočtového opatrenia z 30.9.2020 tvorí prílohu
zápisnice.
Poslanci brali na vedomie oznámenie starostu obce o rozpočtovom opatrení č. 4.
B.
Starosta obce predložil v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písmena a) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
predložil návrh na rozpočtové opatrenie: Presun rozpočtových prostriedkov podľa prílohy
z 5.11. 2020. Návrh rozpočtového opatrenia tvorí prílohu zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo návrh rozpočtového opatrenia schválilo.
Hlasovanie: Za – 5
Bódiová Andrea
Burszky Csaba
Mács Zoltán
Tóth Mikuláš
Simon Zoltán

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný - 2
Ing. Jozef Karczag
Bc. Kubánková Marcela

K bodu č. 6- VZN č. 9/2020 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou
Do VZN č. 9/2020 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou bola zapracovaná
na podnet pána poslanca Zoltána Mácsa, ktorý pripomienkoval návrh VZN na 07/2020
zasadnutí, do § 6 ods 1 odkaz na zákon. Zákon sa musí dodržiavať automaticky, stále aj bez
úpravy vo VZN, doplnením odkazu na zákon je postačujúce a maximálne možné informovala
JUDr. M. Jurčová, autorka návrhu VZN.

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 9/2020 o úhradách za sociálne služby poskytované
obcou.
Hlasovanie: Za – 5
Bódiová Andrea
Burszky Csaba
Mács Zoltán
Tóth Mikuláš
Simon Zoltán

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

VZN - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

Neprítomný - 2
Ing. Jozef Karczag
Bc. Kubánková Marcela

05.11.2020

- zverejnený na webovej stránke obce dňa:

05.11.2020

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :
Doručené pripomienky /počet/:

26.10.2020
1

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

05.11.2020

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:

05.11.2020

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 5.11.2020 pod č. 57/57/2020
VZN vyvesené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Bátka dňa:

05.11.2020

VZN nadobúda účinnosť dňom 20.11.2020
K bodu č. 7 - VZN o nakladanie s odpadmi – (zmena zákona – dodatok k VZN)
Návrh dodatku č. 1 VZN o nakladanie s odpadmi na území obce Bátka číslo 10/2020 predložil
pán starosta Peter Hencz. Nariadenie mení ustanovení VZN obce č. 4/2020 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi na území obce na nasledovné znenie:
- Slová „zmesový komunálny odpad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia
nahrádzajú slovami „zmesový odpad“ v príslušnom tvare.
Ostatné ustanovenia nariadenia ostávajú nezmenené.
Návrh dodatku 1 č. 10/2020 k VZN obce č. 4/2020 obecné zastupiteľstvo schválilo.
Návrh dodatku VZN je zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Bátka.
Hlasovanie: Za – 5
Bódiová Andrea
Burszky Csaba
Mács Zoltán
Tóth Mikuláš
Simon Zoltán

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný - 2
Ing. Jozef Karczag
Bc. Kubánková Marcela

K bodu č. 8 - VZN o miestne referendum (návrh)
Návrh VZN č. 11/2020 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci predložil
pán starosta obce Peter Hencz, návrh VZN bola vypracovaná JUDr. M. Jurčovou v súlade
zákonom č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č.
180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh VZN o podrobnostiach a organizácii miestneho referenda v obci č. 11/2020 poslanci
OZ schválili. Návrh VZN je zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Bátka.

Hlasovanie: Za – 5
Bódiová Andrea
Burszky Csaba
Mács Zoltán
Tóth Mikuláš
Simon Zoltán

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný - 2
Ing. Jozef Karczag
Bc. Kubánková Marcela

K bodu č. 9 – Rokovací poriadok
Aktualizáciu Rokovacieho poriadku predložil pán starosta obce Peter Hencz, aktualizácia bola
vypracovaná pani JUDr. M. Jurčovou. Rokovací poriadok bol zaslaný na preštudovanie
poslancami OZ podľa § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení viac ako pred 15. dňami pred
zasadnutia OZ z dôvodu že materiál je rozsiahly.
Poslanci OZ schválili Rokovací poriadok obce Bátka dňa 11.5.2020, ktorým sa ruší Rokovací
poriadok obce zo dňa 30.9.2010.
Hlasovanie: Za – 5
Bódiová Andrea
Burszky Csaba
Mács Zoltán
Tóth Mikuláš
Simon Zoltán

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný - 2
Ing. Jozef Karczag
Bc. Kubánková Marcela

K bodu č. 10 – Návrh na zámer prenájmu majetku obce
Návrh na zámer prenájmu nehnuteľnosti predložil pán starosta obce Peter Hencz na podnet
inventarizačnej komisie, ktorá sa zamerala na fyzickú inventarizáciu nehnuteľného majetku
obce Bátka zo dňa 6.12.2019, najmä na nehnuteľnosti, ktoré obec nevyužíva, resp. by ich mohla
prenajímať na základe zákona č. 138/1991 Zv. O majetku obcí v znení neskorších predpisov
a na základe hospodárenia s majetkom obce Bátka.
Návrh na zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce - nebytového priestoru, ktorý sa
nachádza v k. ú. Bátka na LV č. 224 a to ako parc. č. 295/1 .Predmetom zámeru prenájmu je:

Sklad – bývalá kotolňa - z titulu hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9, písm. c).
zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia
s majetkom obce Bátka spôsob využívania sklad, vo výmere: 5 m x 11,3 m = 56,5 m2
56,5 m2 x 0,30 eur/mes = 16,95 eur/mes, tj 203,40 eur/ rok
Garáž - z titulu hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9, písm. c). zákona 138/1991 Zb.
o majetku obci v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom obce Bátka,
spôsob využívania garáž, vo výmere: 7,3 m x 4,4 m = 32,12 m2
32,12 m2 x 0,30 eur/mes = 9,63 eur/ mes, tj. 115,56 eur/ rok
Hala - z titulu hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9, písm. c). zákona 138/1991 Zb.
o majetku obci v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom obce Bátka,
spôsob využívania sklad, vo výmere: 20m x 7 m = 140 m2
140 m2 x 0,30eur/ mes = 42 eur/ mes, tj. 504 eur/rok
Drevovýroba – garáž - z titulu hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9, písm. c). zákona
138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom
obce Bátka v k. ú. Bátka na LV č. 631 a to ako parc. č. 172 , zastavaná plocha
vo výmere 5,4 m x 6,4 m = 4,56 m2
34,56 m2 x 0,30 eur/mes = 10,37 eur/ mes, tj. 124,42 eur/rok
Cena nájmu je stanovená podľa uznesenia OZ č. 74/2019, tj. 0,30 eur/m2/mesiac.
Dôvodom prenájmu nehnuteľného majetku obce je, že obec uvedené miestnosti nevyužíva.
Ďalším dôvodom je, že zo strany obyvateľov a podnikateľov obce boli vznesené požiadavky
na prenájom obcou nevyužitého nehnuteľného majetku za účelom skladov a garáže.
OZ U k l a d á – starostovi obce
-

Zverejniť oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľného majetku obce
Vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou prenájmu

Poslanci OZ hlasovali o zámere prenájmu nehnuteľného majetku obce z titulu hodný
osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9, písm. c). zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení
neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom obce Bátka, ktorý schválili v 3/5 vej
väčšine všetkých poslancov.
Hlasovanie: Za – 5
Bódiová Andrea
Burszky Csaba
Mács Zoltán
Tóth Mikuláš
Simon Zoltán

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

K bodu č. 10 - Zásady odmeňovania poslancov

Neprítomný - 2
Ing. Jozef Karczag
Bc. Kubánková Marcela

Zásady odmeňovania poslancov predložil pán starosta Peter Hencz, aktualizovaná bola
pani JUDr. M. Jurčovou, zásady odmeňovania poslancov zo dňa 14.8.2014 č. uznesenia
69/2014 a dodatku k zásadám zo dňa 11.7.2018, číslo uznesenia 36/2018, ktoré by mali stratiť
účinnosť aktualizovanými Zásadami odmeňovania poslancov. V zásadách výška odmien
poslancov bola nezmenená.
Poslanci brali na vedomie aktualizáciu Zásad odmeňovania poslancov, a navrhli bod č.
10 prerokovať na nasledovnom zasadnutí.
K bodu č. 11 – Ostatné
Starosta obce oznámil, že v roku 2020 sa stretnutie dôchodcov a predstaviteľov obce
v rámci mesiaca úcty k starším vzhľadom na pandémiu neuskutoční v zaužívanej forme.
Obyvatelia vo veku od 60 rokov ako darček obdržia kalendár a finančný príspevok vo výške
10,- eur.
Starosta vyzval poslancov, aby uvažovali nad tým, akým spôsobom obec uskutoční
obdarovanie najmenších na deň Mikuláša, a aby na nasledovnom zasadnutí svoje návrhy
predniesli.
K bodu č. 12 - Záver
Starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť. Program ôsmeho
zasadnutia OZ bol vyčerpaný a zasadnutie bolo ukončené o 18,45 hodine.
Zapísala: Jolana Zsírosová

....................................................
Peter H e n c z
starosta obce Bátka

Overovatelia:
Zoltán Mács

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

Mikuláš Tóth

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

Prílohu tejto zápisnice budú tvoriť uznesenia!

