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                                 OBEC B Á T K A 
 
 
Číslo 04/OZ/2021 
 

Zápisnica 
 

napísaná v priebehu štvrtého zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa  25. augusta 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: 
     
    PaedDr. Sebőková Csilla     

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. Schválenie VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku v MŠ a v školských zariadeniach 

zriadených obcou 
6. Schválenie VZN č. 4/2021 o určení spádovej MŠ zriadenej obcou 
7. Schválenie VZN č. 5/2021 o určení školského obvodu Základnej školy zriadenej obcou 
8. Podanie žiadosti o dotáciu na projekt „Opatrovateľská služba Bátka na základe výzvy OPLZ 

DOP 2021/8.1.1/01 bez spolufinancovania 
9. Zverenie majetku obce správcovi do správy 
10. Prevod správy majetku obce medzi odovzdávajúcim a preberajúcim 
11. Ostatné 
12. Záver 

 



K bodu č.1 - Otvorenie zasadnutia 
 

V roku 2021 štvrté 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, p. poslanec Ing. Karczag Jozef a  poslankyňa 
Bc. Marcela Kubánková, ktorá bola prítomná od 5. bodu zasadnutia 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 zmenu programu zasadnutia – doplnenie programových bodov 8,9 a 10 .  
 
 
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 Burszého  a za člena návrhovej komisie  poslankyňu p. poslankyňu Andreu Bódiovú.  
Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: Burszky Csaba, 
Tóth Mikuláš 
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 
Burszky Csaba 
Mács Zoltán 
Tóth Mikuláš 
 
Starosta obce navrhol hlasovať o programe so zmenou – doplnenie programových bodov 8,9 a 
10 . Poslanci hlasovali o programe. 
Program štvrtého zasadnutia OZ 04/2021 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 
Burszky Csaba 
Mács Zoltán 
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. 12/2021 - Predlženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
obce Bátka na programové obdobie 2014-2020 – v plnení 
Uznesenie č. 13/2021 - Predloženie žiadosti za účelom realizácie projektu „Bátka – kanalizácia 
II. etapa“ – v plnení 
Uznesenie č. 20/2021 – Návrh hlavnej kontrolórky obce na vykonanie AUDITU – na účtovný 
rok 2020 – v plnení 
Uznesenie č. 22/2021 – Realizácia projektu „INTEREG BÁTKA-HOLLÓKő“ – splnené 
 
Poslanci OZ brali na vedomie kontrolu prijatých uznesení. 
 
 
 
K bodu č. 5 – Schválenie VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku v MŠ a v školských 
zariadeniach 
 
 Starosta obce Peter Hencz na základe návrhu VZN č. 3/2021, ktorý bol zverejnený na 
úradnej tabuli a webovej stránke obce Bátka ako aj doručené poslancom OZ dňa 9.8.2021 
vyzval k pripomienkovaniu k VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku v MŠ a v školských 
zariadeniach. Nakoľko pripomienky nezazneli, starosta obce odovzdal slovo riaditeľke ZŠ 
s MŠ – Alapiskola és Óvoda Bátka, aby informovala prítomných o aktualitách, resp. o realizácii 
rekonštrukcie MŚ.  
 Riaditeľka ZŠ s MŠ – Alapiskola és Óvoda, Bátka na úvod svojho prejavu poďakovala 
za pozvanie. Informovala prítomných o aktuálnom počte žiakov základnej školy, ktorú 
v školskom roku 2021/2022 navštevuje 475 žiakov a materskej školy, ktorú navštevuje 36 
žiakov. Z 475 žiakov spĺňa podmienky na zvýhodnené stravovanie 212 žiakov. Náklady na 
jedného stravníka sú v súlade s 2. pásmom  - Finančného pásma na nákup potravín na jedno 
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1.9.2019. Rodičia žiakov sú 
informovaní priebežne o aktuálnych zmenách. Režijné náklady v ZŠ a v MŠ sú na rovnakej 
úrovni 4,- eur/mes. Poplatky za ŠKD a MŠ sú 4,- eurá, 5 ročné deti (povinné vzdelávanie) sú 
oslobodené od poplatkov. V materskej škole počas prázdnin bolo vykonaných niekoľko opráv. 
Došlo k rekonštrukcii strechy, obidvoch kúpeľní, bola vybudovaná telocvičňa a nový vzhľad 
dostali chodba a schodište. Opravy stále prebiehajú v plnom prúde,  obnovená materská škola  
očakáva deti a ich rodičov 2. 9. 2021.  
Pani riaditeľka na záver dodala, že aj napriek pandémii sa výučba v tomto školskom roku bude 
bez prekážok. Zariadenie je pripravené na možné sprísnenie podmienok výučby. Ak dôjde 
k sprísneniu, základná škola a materská škola sa bude riadiť podľa školských semaforov. 
Informácie budú sprístupnené a aktualizované na edupage, a rodičom žiakov sa budú rozdávať 
informačné letáky. 
 
 Starosta obce sa poďakoval za prejav riaditeľky ZŠ a MŠ – Alapiskola és Óvoda, Bátka 
a nakoľko poslanci nemali pripomienky k VZN č. 3/2021, navrhol hlasovať o VZN č. 3/2021. 
  
Poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku v MŠ a v školských 
zariadeniach. 
Schválené VZN č. 3/2021 bude zverejnené na obecnej tabuli a webovom sídle obce Bátka dňa 
26.8.2021, účinnosť nadobudne 15. dňom od jeho zverejnenie. 
 
 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-1 



 
Bódiová Andrea       Ing. Jozef Karczag 
Bc. Kubánková Marcela 
Simon Zoltán          
Burszky Csaba 
Mács Zoltán 
Tóth Mikuláš 
 
 
 
K bodu č. 6 – Schválenie VZN č. 4/2021 o určení spádovej MŠ zriadenej obcou 
 
 Starosta obce Peter Hencz  vyzval poslancov OZ, aby k zverejnenému návrhu VZN č. 
4/2021 zo dňa 9.8.2021 podali návrhy alebo pripomienky a dodal, že žiadosti okolitých obcí 
o určení spádovej MŠ zriadenej obcou Bátka neboli na obecný úrad doručené. 
Nakoľko návrhy a pripomienky neodzneli, starosta obce navrhol hlasovať o VZN č. 4/2021 
o určení spádovej MŠ zriadenej obcou.  
 
Poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 4/2021 o spádovej MŠ zriadenej obcou. 
Schválené VZN č. 4/2021 bude zverejnené na obecnej tabuli a webovom sídle obce Bátka dňa 
26.8.2021, účinnosť nadobudne 15. dňom od jeho zverejnenie. 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-1 
 
Bódiová Andrea       Ing. Jozef Karczag 
Bc. Kubánková Marcela 
Simon Zoltán          
Burszky Csaba 
Mács Zoltán 
Tóth Mikuláš 
 
 
 
K bodu č. 7 – Schválenie VZN č. 5/2021  o určení školského obvodu Základnej školy 
zriadenej obcou  
 
 Starosta obce Peter Hencz informoval poslancov OZ, že k zmene VZN o určení 
školského obvodu došlo z dôvodu spojenia základnej a materskej školy v Bátke, resp. že 
zriadením nového zariadenia s účinnosťou od 1.9.2021 sa zmenil názov na Základná škola 
a Materská škola – Alapiskola és Óvoda, Bátka. Školský obvod novovytvoreného zariadenia je 
totožný s školským obvodom Základnej školy – Alapiskola Bátka, ktorý bol 31.8.2021 zrušený. 
 Pripomienky od poslancov OZ nezazneli, preto starosta obce navrhol hlasovať 
k uvedenému bodu. 
 
Poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 5/2021 o spádovej MŠ zriadenej obcou. 
Schválené VZN č. 5/2021 bude zverejnené na obecnej tabuli a webovom sídle obce Bátka dňa 
26.8.2021, účinnosť nadobudne 15. dňom od jeho zverejnenie. 
 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-1 



 
Bódiová Andrea       Ing. Jozef Karczag 
Bc. Kubánková Marcela 
Simon Zoltán          
Burszky Csaba 
Mács Zoltán 
Tóth Mikuláš 
 
 
K bodu č. 8 – Podanie žiadosti o dotáciu na projekt „Opatrovateľská služba Bátka na základe 
výzvy OPLZ DOP 2021/8.1.1/01“ bez spolufinancovania 
 
 Starosta obce Peter Hencz informoval poslancov OZ, o možnosti podania žiadosti 
o dotáciu na projekt „Opatrovateľská služba Bátka na základe výzvy OPLZ DOP 
2021/8.1.1/01“ bez spolufinancovania. Ide o projekt, ktorý aj v súčasnosti prebieha v našej 
obci. Opatrovateľská služba je vykonávaná jedným zamestnancom, ktorý svoju činnosť 
vykonáva na základe pracovnej zmluvy v zmysle právnych predpisov. Navštevuje troch 
seniorov v našej obci podľa časového harmonogramu. Projekt bol schválený na dobu 9 
mesiacov, ktorej platnosť bola posunutá z dôvodu pandémie. Obec má možnosť na základe 
podania uvedenej žiadosti aj naďalej poskytovať opatrovateľskú službu tým seniorom v obci 
Bátka, ktorí o to požiadajú a v zmysle právnych predpisov a VZN .  Táto služba značne uľahčí 
a zjednoduší život, ktorí sú odkázaní na pomoc druhej osoby, preto navrhol hlasovať o podaní 
žiadosti. 
 
Poslanci OZ jednohlasne schválili podanie žiadosti o dotáciu na projekt „Opatrovateľská služba 
Bátka na základe výzvy OPLZ DOP 2021/8.1.1/01“ bez spolufinancovania. 
Poslanci OZ podanie žiadosti jednohlasne schválili 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-1 
 
Bódiová Andrea       Ing. Jozef Karczag 
Bc. Kubánková Marcela 
Simon Zoltán          
Burszky Csaba 
Mács Zoltán 
Tóth Mikuláš 
 
 
K bodu č. 9 - Zverenie majetku obce správcovi do správy 
 
Starosta obce Peter Hencz predložil poslancom OZ Zmluvu o zverení majetku obce do správy 
správcovi, ktorým je Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda, Bátka 
v rozsahu podľa prílohy v celkovej výške 1 892 581,82 € (slovom. 
Jedenmiliónosemstodeväťdesiatdvatisícpäťstoosemdesiatjeden eur 82/100), ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou uznesenia. O zverení majetku obce do správy správcovi dochádza 
z dôvodu vzniku školského zariadenia zlúčením základnej školy a materskej školy od                    
1. 9. 2021.  Zmluva o zverení majetku obce správcovi do správy a dodatky zmluvy sú 
neoddeliteľnou časťou tejto zápisnice. 



 Starosta obce vyzval poslancov OZ hlasovať o zverenie majetku obce správcovi do 
správy. 
 Poslanci OZ jednohlasne schválili Zverenie majetku obce do správy správcovi. 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-1 
 
Bódiová Andrea       Ing. Jozef Karczag 
Bc. Kubánková Marcela 
Simon Zoltán          
Burszky Csaba 
Mács Zoltán 
Tóth Mikuláš 
 
 
K bodu č. 10 – Prevod správy majetku obce medzi odovzdávajúcim a preberajúcim 
 
Starosta obce Peter Hencz predložil poslancom OZ Zmluvu o prevode správy majetku obce do 
správy preberajúcim, ktorým je Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda, 
Bátka v rozsahu podľa prílohy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia. Prevod správy 
majetku sa uskutoční z dôvodu vzniku školského zariadenia zlúčením základnej školy 
a materskej školy od 1.9.2021 v celkovej výške 1 892 581,82 € (slovom. 
Jedenmiliónosemstodeväťdesiatdvatisícpäťstoosemdesiatjeden eur 82/100). 

Zmluva o prevode správy majetku obce ako aj prílohy zmluvy sú neoddeliteľnou časťou 
tejto zápisnice.  
 Starosta obce vyzval poslancov OZ hlasovať o zverenie majetku obce správcovi do 
správy. 
 Poslanci OZ jednohlasne schválili Zverenie majetku obce do správy správcovi. 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-1 
 
Bódiová Andrea       Ing. Jozef Karczag 
Bc. Kubánková Marcela 
Simon Zoltán          
Burszky Csaba 
Mács Zoltán 
Tóth Mikuláš 
 
 
K bodu č. 11 – Ostatné 
 
 Starosta obce Peter Hencz oznámil poslancom OZ, že firma AGROBAN so sídlom 
v Bátke vyzvala obec na spoločnú realizáciu výsadby stromov. Navrhol, aby na nasledujúcom  
zasadnutí poslanci OZ predložili svoje návrhy, kde by sa mohla táto výsadba stromov na 
ochranu a skrášlenie životného prostredia uskutočniť. 
 
 Starosta obce navrhol realizáciu výstavy malých domácich a úžitkových zvierat a tým 
spestriť život v našej obci. Občania obce a okolitých obcí by tým dostali možnosť svoje 
milované domáce a úžitkové zvieratá ukázať verejnosti, a deti by boli o zážitok bohatší. 
 



  
K bodu č, 14 - Záver 
 

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

 
Zapísala: Jolana Zsírosová        

 

 

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

                                                               Peter    H e n c z           
                       starosta obce  

Overovatelia:   
 
 
Burszky Csaba   ...............................  
 
Tóth Mikuláš      ............................... 
 
Prílohu tejto zápisnice budú tvoriť uznesenia! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


