
                                 OBEC   B Á T K A 
 
 
 
 
 
Číslo 01/OZ/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zápisnica 
 

napísaná v priebehu prvého zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa  4. marca 2021 

o 18,00 hod. na Obecnom úrade v Bátke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 OBEC B Á T K A 
 
 
Číslo 01/OZ/2021 
 

Zápisnica 
 

napísaná v priebehu prvého zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa  4. marca 2021 

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 
 
 
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 plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 
5. Rozpočtové opatrenie č. 1 
6. Návrh VZN č. 1/2021 o zriadení základnej školy s materskou školou a jej súčastí 
7. Návrh VZN č. 2/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou 
8. Diskusia  
9. Záver 
 

 
 
 



K bodu č.1. - Otvorenie zasadnutia 
 

V roku 2021 prvé 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, na zasadnutí OZ sa nezúčastnia 2 poslanci,  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 . Poslanci hlasovali o programe. 
Program prvého zasadnutia OZ 1/2021 bol schválený jednohlasne.                               
 
Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-2 
Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 
Simon Zoltán         Ing. Jozef Karczag  
Mács Zoltán 
Burszky Csaba 
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 zástupcu 
starostu Csaba Burszkého a za člena návrhovej komisie  poslankyňu Andreu Bódiovú.  
Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov : Mikuláša Tótha 
a Zoltána Mácsa. 
 
Zapisovateľka: Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil: p. Jolana Zsírosová 
 
Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-2 
Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 
Simon Zoltán         Ing. Jozef Karczag  
Mács Zoltán 
Burszky Csaba 
Tóth Mikuláš 
 
 
 
K bodu č.4. - Kontrola plnenia prijatých uznesení 
 
Kontrolu plnenia prijatých uznesení vykonal starosta obce Peter Hencz. 
Uznesenie č. 5/2020  – Kúpnu zmluvu na pozemok pod nehnuteľnosťou a priľahlej plochy 
s pánom Cs. Burszkym  - v plnení 
Uznesenie č. 30/2020 – Zlepšenie prístupu k pitnej vode – v plnení 



Uznesenie č. 35/2020 – Zlúčenie ZŠ- Alapiskola Bátka a MŠ- Óvoda Bátka – je schválené od 
1.9.2021 
Uznesenie č. 36/2020 - Mgr. Gomboš Ivan – k návrhu vkladu je potrebné doložiť  Stanovisko 
orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu – v plnení 
Uznesenie č. 50/2020 -   vysporiadanie majetkovoprávnych pozemkov pod MŚ Bátka,  

- Dvaja majitelia pozemkov v areáli MŠ oznámili, že majú záujem o zámenu pozemkov, 
jedna majiteľka predala pozemok obci.  

Uznesenie č. 79/2020 – Obchodná verejná súťaž OZS – MUDr. Uličná otvorila ordináciu 
v OZS Bátka,  každý štvrtok ordinuje od 7,30 do 13,30 hodiny, v budúcnosti podľa potreby 
Lekáreň je otvorená v pracovné dni. 
 

Starosta obce k uzneseniu č. 30/2020 – Zlepšenie prístupu k pitnej vode v prostredí 
MRK v obci Bátka dodal, že úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa 
zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, ktoré bolo zverejnené Výzvou na predkladanie ponúk sa stal: 
TORNSTAV s.r.o. Tornaľa. 
 
Poslanci OZ správu o kontrole plnenia prijatých uznesení berú na vedomie. 
 
Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-2 
Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 
Simon Zoltán         Ing. Jozef Karczag  
Mács Zoltán 
Burszky Csaba 
Tóth Mikuláš 
 
 
 
K bodu č. 5. - Rozpočtové opatrenie č. 1 
 

Starosta obce 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 č. 1 podľa prílohy návrhu na zmenu rozpočtu ku dňu  
31. 3.2021.   

Presun rozpočtových prostriedkov je potrebné vykonať z dôvodu, že žiadosti obce 
o zlúčení Základnej školy a Materskej školy bolo vyhovené  len od 1. 9. 2021. Návrh obsahuje 
aj presun finančných prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov.  
 
Obecné zastupiteľstvo návrh rozpočtového opatrenia č. 1 podľa prílohy návrh na zmenu 
rozpočtu jednohlasne schválilo. 
 
 
Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-2 
Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 
Simon Zoltán         Ing. Jozef Karczag  
Mács Zoltán 
Burszky Csaba 
Tóth Mikuláš 
 



K bodu č.6. - Návrh VZN č. 1/2021 o zriadení základnej školy s materskou školou a jej 
súčastí 
 

Starosta obce Peter Hencz informoval poslancov OZ, že obci bolo doručené schválenie 
zlúčenia Základnej školy – Alapislola Bátka a Materskej školy- Óvoda Bátka od 1. 9. 2021. Do 
tej doby je obec povinná zabezpečiť schválenie VZN č. 1/ 2021 o zriadení základnej školy 
s materskou školou a jej súčasti. Návrh VZN č. 1/2021 bol zaslaný poslancom OZ a je 
zverejnený na 15 dní na verejnej tabuli a na webovom sídle obce. Pripomienky je možné 
doručiť na obec Bátka do 19. 3. 2021 

 
Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie návrh VZN č. 1/2021. 
 
 
K bodu č.7. - Návrh VZN č. 2/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou 
 

Starosta obce Peter Hencz predložil poslancom OZ návrh VZN č. 2/2021 o určení 
miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
zriadenej obcou. Oznámil, že návrh VZN bol elektronicky zaslaný poslancom a je zverejnený 
na verejnej tabuli a na webovom sídle obce do 15 dní. Pripomienky je možné doručiť na obec 
Bátka do 19.3.2021. 
Poslanci OZ berú na vedomie návrh VZN č. 2/2021. 
 
 
K bodu č. 8.  – Ostatné 
 
 Pán poslanec Zoltán Mács navrhol aby bol Katastrálny úrad požiadaný o pozemkové 
úpravy katastrálneho územia Bátka z dôvodu, aby bolo možné jednoduchšie dosledovať 
vlastnícke práva k pozemkom v katastrálnom území obce Bátka. 
 
 
K bodu č, 9. - Záver 
 

Starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť. Program prvého 
zasadnutia OZ bol vyčerpaný a zasadnutie bolo ukončené o 18,55 hodine. 

 
Zapísala: Jolana Zsírosová        

 

   

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

                                                               Peter    H e n c z           
                   starosta obce Bátka 

Overovatelia:   
 
Zoltán Mács    ...............................  
 
Mikuláš Tóth    ............................... 
    
Prílohu tejto zápisnice budú tvoriť uznesenia! 


