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                                 OBEC B Á T K A 
 
 
Číslo 10/OZ/2019 
 

Zápisnica 
 

napísaná v priebehu desiateho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa  16. decembra 2020 

o 18,00 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 deviatom zasadnutí sa nezúčastnila:  Bc. Kubánková Marcela 
 
 
Ďalší prítomní a pozvaní hostia: 
    PaedDr. Csilla Sebőková 
    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. Rozpočtové opatrenie č. 6 
6. VZN 12/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a školských zariadení na rok 2021 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Bátka 
7. VZN č. 10/2020 o miestnych daniach obce Bátka 
8. VZN č. 15/2020 o miestny poplatok  za kom. odpady a drobné stavebné odpady 
9. VZN č. 13/2020 o miestnom poplatku za kanalizáciu, zber, vývoz a zneškodňovanie 

kalov zo septikov v obci Bátka 



10. VZN č. 14/2020 o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestnenie volebných 
plagátov 

11. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2020 a k viacročnému 
rozpočtu 

12. Rozpočet obce na rok 2021, návrh viacročného rozpočtu 2022, 2023 
13. Ostatné  
14. Záver 

 
K bodu č.1. - Otvorenie zasadnutia 
 

V roku 2020 desiate  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. P. poslankyňa Bc. Kubánková Marcela sa 
nezúčastnila na zasadnutí OZ z dôvodu PN. 

  
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 Peter Hencz navrhol programové body 
10-teho zasadnutia doplniť o  - Rozpočtové opatrenie č. 6. 
Starosta obce navrhol hlasovať o programe so zmenou.  
Program desiateho zasadnutia so zmenou OZ 10/2020  bol schválený.                               
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomná - 1 
Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 
Burszky Csaba 
Ing. Jozef Karczag        
Mács Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 
 
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. Csabu 
Burszkého, za členov p. Ing. Jozefa Karczaga a p. Andreu Bódiovú 
Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov : pána poslanca 
Ing. Jozefa Karczaga   a pána poslanca Csaba Burszkého. 
 
Zapisovateľka: Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil: p. Jolana Zsírosová 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomná - 1 
Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 
Burszky Csaba 
Ing. Jozef Karczag        
Mács Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 



K bodu č. 4 – Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 
 
 
Kontrolu uznesení vykonal pán poslanec Csaba Burszky 
 
Uznesenie č. 5/2020  – Kúpna zmluva s pánom Cs. Burszkym podpísaná a návrh na vklad 
odovzdaný na katastrálnom odbore okresného úradu.  
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 
Uznesenie č. 36/2020 – Bene Judit – nákup pozemku zapísaný do katastra nehnuteľností 

    Mgr. Gomboš Ivan – k návrh vkladu je potrebné doložiť  Stanovisko    
    orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu 

     Burszky Cs. ml. – zmluva podpísaná – v plnení 
Uznesenie č. 79/2020 – Obchodná verejná súťaž OZS – v plnení 
 
 
Pán poslanec Z. Mács sa informoval, že či Obec zaslala vyjadrenie pre pána Ladislava Szívosa 
na žiadosť o usporiadanie majetkovoprávnych vzťahov pozemkov pod ZŠ. 
Pán starosta oznámil, - v písomnej odpovedi sa obec k uvedenému vyjadril, že jeho žiadosti do 
konca kalendárneho roka 2020 obec vyhovieť nevie, ale v budúcnosti majetkovoprávne pomeru 
má snahu riešiť. 
 
Poslanci OZ berú na vedomie správu o kontrole uznesení z predchádzajúcich zasadnutí. 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomná - 1 
Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 
Burszky Csaba 
Ing. Jozef Karczag        
Mács Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 
 
 
K bodu č. 5 - Rozpočtové opatrenie č. 6 
 
Starosta obce navrhol zmenu rozpočtu č. 6. podľa  návrhu zo dňa 15.12.2020 . Návrh zmeny 
rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanci OZ hlasovali o zmenu rozpočtu, ktorý bol 
schválený. 
 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomná - 1 
Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 
Burszky Csaba 
Ing. Jozef Karczag        
Mács Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 
 
 



K bodu č. 6 – VZN 12/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
a materskej školy a školských zariadení na rok 2021 v zriaďovateľskej a územnej 
pôsobnosti 
 
Starosta obce oznámil, že výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských 
zariadení na rok 2021 bola aktualizovaná na základe zverejneného koeficienta na rok 2021, 
zároveň sa zapracovala do návrhu rozpočtu na rok 2021.  
 
Návrh VZN - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:    27.11.2020 
         - zverejnený na internetovej adrese obce dňa:  27.11.2020 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :    11.12.2020  
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   16.12.2020 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:  16.12.2020 
 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa  16.12.2020  pod č.  83/2020 
 
VZN vyvesené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Bátka dňa: 16.12.2020   
Stráca účinnosť VZN č. 6/2020 
 

VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2021 
 

 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomná - 1 
Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 
Burszky Csaba 
Ing. Jozef Karczag        
Mács Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 
 
 
 
K bodu č. 7 - VZN č. 10/2020 o dani z nehnuteľnosti na území obce Bátka 
 
Starosta obce navrhol hlasovať o miestnych daniach obce Bátka, ktoré bolo zverejnené na 
verejnej  tabuli a na webovom sídle obce. K VZN č. 10/2020 neboli doručené pripomienky. 
Poslanci OZ schválili VZN č. 10/2020.  
 
Návrh VZN - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:     27.11.2020 
         - zverejnený na internetovej adrese obce dňa:   27.11.2020  
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :     11.12.2020  
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:    16.12.2020 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:   16.12.2020 
 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa  16.12.2020  pod č.  84/2020 
VZN vyvesené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Bátka dňa:  16.12.2020 
  
Stráca účinnosť VZN č. 8/2020 
 

VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2021 
 



Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomná - 1 
Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 
Burszky Csaba 
Ing. Jozef Karczag        
Mács Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 
 
 
K bodu č. 8 - VZN č. 15/2020 o miestny poplatok  za kom. odpady a drobné stavebné 
odpady 
 
Starosta obce oznámil poslancom OZ a prítomným, že neboli doručené pripomienky k VZN č. 
15/2020. Navrhol hlasovať o VZN č. 15/2020 o miestny poplatok za kom. odpady a drobné 
stavebné odpady. 
 
Návrh VZN - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:    27.11.2020 
         - zverejnený na webovej stránke obce dňa:   27.11.2020 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :    11.12.2020  
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   16.12.2020 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:  16.12.2020 
 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa  16.12.2020  pod č.  85/2020 
 
VZN vyvesené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Bátka dňa: 16.12.2020   
Stráca účinnosť VZN č. 2/2020 
 

VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2021 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomná - 1 
Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 
Burszky Csaba 
Ing. Jozef Karczag        
Mács Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 
 
 
K bodu č. 9 - VZN č. 13/2020 o miestnom poplatku za kanalizáciu, zber, vývoz 
a zneškodňovanie kalov zo septikov v obci Bátka 
 
Starosta obce oznámil poslancom OZ a prítomným, že neboli doručené pripomienky k VZN č. 
13/2020. Navrhol hlasovať o VZN č. 13/2020 o miestnom poplatku za kanalizáciu, zber, vývoz 
a zneškodňovanie kalov zo septikov v obci Bátka, ako bolo zverejnené na verejnej tabuli 
a webovom sídle obce. 
Návrh VZN - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:     27.11.2020 
         - zverejnený na internetovej adrese obce dňa:   27.11.2020  
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :     11.12.2020  
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:    16.12.2020 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:   16.12.2020 
 



VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa  16.12.2020  pod č.  84/2020 
 
VZN vyvesené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Bátka dňa:  16.12.2020  
Stráca účinnosť VZN č. 8/2020 
 

VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2021 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomná - 1 
Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 
Burszky Csaba 
Ing. Jozef Karczag        
Mács Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 
 
 
K bodu č. 10 - VZN č. 14/2020 o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestnenie 
volebných plagátov 
 
Starosta obce oznámil poslancom OZ a prítomným, že neboli doručené pripomienky k VZN č. 
14/2020.  
Poslanci OZ hlasovali o VZN č. 14/2020, VZN – bolo schválené. 
 
Návrh VZN - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:    26.11.2020 
         - zverejnený na webovej stránke obce dňa:   26.11.2020 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :    11.12.2020  
Doručené pripomienky /počet/:           0     
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   16.12.2020  
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:  16.12.2020 
 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa  16.12.2020      pod č.  87/2020 
 
VZN vyvesené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Bátka dňa: 16.12.2020   
Stráca účinnosť VZN 37/2013. 
 

VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2021 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomná - 1 
Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 
Burszky Csaba 
Ing. Jozef Karczag        
Mács Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 
 
K bodu č. 11 - Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2020 
a k viacročnému rozpočtu 
 
Hlavná kontrolórka obce pani Ildikó Furmanová predložiala OZ - Stanovisko hlavnej 
kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2021  a  k rozpočtu  obce  na roky 2022 – 2023, ktoré pre 
poslancov OZ doručila ako prílohu k pozvánke na zasadnutie. Prečítala stanovisko, ku ktorému 



neboli predložené žiadne pripomienky. Rozpočet obce je spracovaný v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, nariadeniami a internými predpismi obce. 
Kontrolórka obce odporučila OZ predložený rozpočet na rok 2021 schváliť a viacročný 
rozpočet na roky 2022-2023 zobrať na vedomie. 
Programový rozpočet vzhľadom na veľkosť obce nemusíme používať 

 
Poslanci OZ hlasovali o Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2020 
a k viacročnému rozpočtu , ktoré bolo jednohlasne schválené.  

 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomná - 1 
Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 
Burszky Csaba 
Ing. Jozef Karczag        
Mács Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 
 
 
K bodu č. 12 - Rozpočet obce na rok 2021, návrh viacročného rozpočtu 2022, 2023 
 
Starosta obce oznámil prítomným, že návrh rozpočtu bol opravený na základe oznámenia 
Ministerstva financií o výške podielových daní na rok 2021. Príjem z poplatku na KO 
a stočné boli zapracované do rozpočtu obce na základe VZN č. 15/2020 a VZN č. 13/2020. 
(VZN sú dostupné na webovom sídle a na verejnej tabuli obce Bátka). Na základe úpravy 
príjmov rozpočtu bol rozpočet obce zostavený ako vyrovnaný.  
Návrh rozpočtu bol prejednaný na zasadnutí OZ                   26.11.2020 
   - vyvesený na úradnej tabuli  obce  dňa:    26.11.2020 
         - zverejnený na internetovej adrese obce dňa:   26.11.2020 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu rozpočtu do :   11.12.2020  
Doručené pripomienky /počet/:               0 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu uskutočnené dňa:   16.12.2020 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu doručené poslancom dňa:  16.12.2020 
Rozpočet schválený Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 16.12.2020 pod č.: 89 A,B,C/2020 
Rozpočet vyvesený na úradnej tabuli, webovom sídle obce Bátka dňa:  16.12.2020. 
 Bude zvesené z úradnej tabule obce Bátka dňa:     31.12.2020 

Rozpočet obce na rok 2021  nadobúda účinnosť dňom  01.01.2021. 
           
 
V zmysle § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na 
roky 2021, 2022, 2023 bez programovej štruktúry. 
 
 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomná - 1 
Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 
Burszky Csaba 
Ing. Jozef Karczag        
Mács Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 



K bodu č. 13 – Ostatné 
 
 
Starosta obce Peter Hencz oznámil, že projekt „Výstavba a rekonštrukcia chodníkov Bátka“ , 
chválené OZ na uznesením č. 39/2019 bol odmietnutý. Tento projekt považoval za jeden 
najdôležitejší z dôvodu, že v dolnej Bátke chodníky sú veľmi opotrebené.  
 
Starosta obce odovzdal slovo riaditeľke ZŠ pani PaedDr. Cs. Sebőkovej. 
Riaditeľka základnej školy informoval prítomných, že rok 2020 bol rozličný od 
predchádzajúcich rokoch. Pandémia COVID 19 veľké zmeny priniesol aj v školskom prostredí. 
 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomná - 1 
Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 
Burszky Csaba 
Ing. Jozef Karczag        
Mács Zoltán 
Tóth Mikuláš 
Simon Zoltán 
 
 
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 19,35 hodine. 

 
Zapísala: Jolana Zsírosová 

                       

   

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

                                                               Peter    H e n c z           
                   starosta obce Bátka 

 
 
 
Overovatelia:   
 
Burszky Csaba  ...............................  
Ing. Karczag Jozef  ............................... 
    
Prílohu tejto zápisnice budú tvoriť uznesenia! 


