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                                 OBEC B Á T K A 
 
 
Číslo 02/OZ/2021 
 

Zápisnica 
 

napísaná v priebehu druhého zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa  24. 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. 2 
6. VZN č. 1/2021 o zriadení základnej školy s materskou školou a jej súčastí 
7. VZN č. 2/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole zriadenej obcou 
8. Určenie platu starostu obce 
9. Určenie platu hlavnej kontrolórky obce 
10. Predlženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
11. Predloženie žiadosti za účelom realizácie projektu “Bátka – kanalizácia II etapa“ 
12. Žiadosť o pozemkové úpravy v kat. území obce Bátka v extraviláne  
13. Ostatné  
14. Záver 



K bodu č.1 - Otvorenie zasadnutia 
 

V roku 2021 druhé 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 so zmenou – doplnenie programových bodov 10,11 a 12 . Poslanci 
hlasovali o programe. 
Program druhého zasadnutia OZ 2/2021 bol schválený jednohlasne so zmenami.                               
 
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 p. Zoltána Simona 
a p. Andreu Bódiovú.  
 
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. 30/2020 – Zlepšenie prístupu k pitnej vode – v plnení 
Uznesenie č. 36/2020 - Mgr. Gomboš Ivan – k návrhu vkladu je potrebné doložiť  Stanovisko 
orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu – v plnení 



 
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. 2 
 

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. 2 podľa prílohy návrhu na zmenu rozpočtu.   
 
Obecné zastupiteľstvo návrh rozpočtového opatrenia č. 2 podľa prílohy návrhu 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 - VZN č. 1/2021 o zriadení základnej školy s materskou školou a jej súčastí 
 

Starosta obce Peter Hencz vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k návrhu VZN. Zo strany 
poslancov pripomienky nezazneli, na obec pripomienky neboli doručené, preto požiadal 
o hlasovanie VZN č. 1/2021 
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili  VZN č. 1/2021 o zriadení základnej 
školy s materskou školou a jej súčastí.  
 
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 
 
VZN č. 1/2021 bude zverejnené na verejnej tabule a webovom sídle obce Bátka od 25.32021  
a nadobúda účinnosť 9.4.2021 
 
 



 
K bodu č.7 - VZN č. 2/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou 
 
A).  
Starosta obce Peter Hencz vyzval poslancov OZ aby sa vyjadrili k návrhu VZN č. 2/2021 
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
zriadenej obcou. Na obecný úrad neboli doručené pripomienky zo strany občanov obce. 

Starosta obce navrhol vykonať Zmeny v návrhu nariadenia  o zápise do školy tak, že: 
- Znenie uznesenia §2 odsek 1 je nasledovné: 

Obec Bátka (ďalej aj „obec“) je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou 
Bátka (ďalej  aj „Základná škola s materskou školou“), organizačnou zložkou je plno-
organizovaná základná škola (ďalej aj „základná škola“). 

- V ustanovení §§ opraviť všetky tvary „ Základná škola“ na tvar „ Základná škola 
s materskou školou“,  

  
z dôvodu, že od 1.9.2021 bude zriadená  „ Základná škola s materskou školou“ 
 
B).  
VZN č. 2/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole zriadenej obcou so zmenami ako to je uvedené vyššie.  
Ďalšie pripomienky  neodzneli, preto starosta obce požiadal o hlasovanie VZN č. 2/2021.  
 
Poslanci OZ VZN č. 2/2021 jednohlasne schválili. 
 
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 
 
VZN č. 2/2021 dňa 25.3.2021 bude zverejnené na verejnej tabuli a na webovom sídle obce 
najmenej do 15 dní. VZN č. 2/2021 nadobudne účinnosť 9. 4. 2021. 
 
 
 
K bodu č.8 – Určenie platu starostu obce 
 

Plat starostu obce na rok 2021 v rozsahu plného úväzku so spätnou platnosťou od 
1.1.2021 v súlade so zákonom NRSR č. 253/1994 Z.z o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí  a primátorov miest v znení neskorších predpisov vypracovala 
administratívna pracovníčka J. Zsírosová a poslancom OZ prekladá Cs. Burszky predseda 
návrhovej komisie.  
 
Mesačný plat starostu obce podľa koeficientu a priemernej mesačnej mzdy v národnom 
hospodárstve zo dňa 5.3.2021  je 2073,39 Eur. (plat v NH 1133,00 eur x koef. 1,83= 2073,39 
eur.) 
Zvýšenie 30 %, celkový mesačný plat starostu obce Bátka v roku 2021 
 



 2696 ,- Eur (slovom: dvetisícšesťstodeväťdesiatšesť eur). 
 
Určenie platu starostu a dôvodová správa tvoria prílohu zápisnice. 
 
Poslanci OZ hlasovali o plate starostu obce Bátka so spätnou splatnosťou od 1.1.2021 vo výške 
2696,- eur/ mes., ktorý jednohlasne schválili. 
 
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 
 
 

Starosta obce P. Hencz sa poďakoval za dôveru poslancom.  
 
 
 
K bodu č. 9 - Určenie platu hlavnej kontrolórky obce 
 
 
Plat hlavnej kontrolórky obce na rok 2021 v rozsahu 0,20 úväzku mesačne  so spätnou 
platnosťou od 1.1.2021 je určený v súlade s § 18 c zák. čs. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení zmien a doplnkov.  
 
Mesačný plat hlavnej kontrolórky obce podľa koeficientu a priemernej mesačnej mzdy 
v národnom hospodárstve zo dňa 6.3.2020  je 1450,24 Eur. (plat v NH 1133,00 eur x koef. 
1,28= 1450,24 eur.), 0,2 úväzok hlavnej kontrolórky činí 290,05 Eur. 
 
Zvýšenie o 30% celkový mesačný plat hlavnej kontrolórky obce Bátka v roku 2021 je  
 

378,- Eur/mes. (slovom: tristošesťdesiatštyri eur). 
 
Určenie platu hlavnej kontrolórky a dôvodová správa tvoria prílohu zápisnice. 
Poslanci OZ hlasovali o plate hlavnej kontrolórky obce Bátka so spätnou splatnosťou od 
1.1.2021 vo výške 378,- eur/ mes., ktorý jednohlasne schválili. 
 
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 
 
 

Hlavná kontrolórka obce I. Furmanová sa poďakovala za dôveru poslancom OZ.  
 
 
 



K bodu č. 10 - Predlženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
 
 Starosta obce P. Hencz navrhol predlženie platnosti Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce Bátka na programové obdobie 2014-2020, ktorý bol schválený 
uznesením č. 52/2015 dňa 25. júna 2020 na obdobie a to do schválenia Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bátka na programové obdobie 2021-2027. 
 Navrhol hlasovať o predlžení platnosti PHSR, obce Bátka na programové obdobie 
2014-2020 a to do schválenia PHSR obce Bátka na PO 2021-2027. 
 
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. 11- Predloženie žiadosti za účelom realizácie projektu “Bátka – kanalizácia II. 
etapa“ 
 
 
 Starosta obce informoval poslancov OZ o pokračovaní budovania kanalizácie v obci 
Bátka. Za účelom realizácie projektu je potrebné podať schválenú žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok. V obci budovanie kanalizácie je nevyhnutné. Z vlastných finančných 
prostriedkov obec nemá možnosť pokračovať vo výstavbe kanalizácie. Z toho dôvodu požiada 
o nenávratný finančný príspevok..  Starosta obce navrhol hlasovať o predložení ŽoNFP na SO 
: 
 

• predloženie ŽoNFP na SO za účelom realizácie projektu s názvom „Bátka – kanalizácia 
II. etapa“ realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok s kódom: OPLZ-PO6-SC611-2020-2, pričom ciele projektu sú v súlade s 
platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce; 
 

• zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu; 
 

• zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 
realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa; 
 

Poslanci OZ jednohlasne schválili „Predloženie žiadosti o NFP na SO“ za vyššie uvedených 
podmienok. 
 
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. 12- Žiadosť o pozemkové úpravy v kat. území obce Bátka v extraviláne  
 

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.  

Starosta obce Peter Hencz pripomenul, že sa informoval ohľadom uvedenej veci. Na 
Kat. úrade mu bola poskytnutá informácia, že obec žiadosť môže podať, avšak žiadosti týkajúce 
sa pozemkových úprav nezohľadní 

Starosta obce navrhol hlasovať o podaní žiadosti na Katastrálny úrad za účelom 
„Pozemkové úpravy katastrálneho územia obce Bátka“. 

Poslanci OZ jednohlasne schválili podanie žiadosti. 
 
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, 13 - Záver 
 

Starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť. Program druhého 
zasadnutia OZ bol vyčerpaný a zasadnutie bolo ukončené o 19,30 hodine. 

 
Zapísala: Jolana Zsírosová        

 

   

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

                                                               Peter    H e n c z           
                   starosta obce Bátka 

Overovatelia:   
 
Zoltán Simon     ...............................  
 
Andrea Bódiová   ............................... 
    
Prílohu tejto zápisnice budú tvoriť uznesenia! 
 


