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Číslo 05/OZ/2021 
 

Zápisnica 
 

napísaná v priebehu piateho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa  23. septembra 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 uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 

5. Rozpočtové opatrenie č. 4 

6. Delegovanie zástupcov do školskej rady 

7. Ostatné 

8. Záver 

 
 

K bodu č.1 - Otvorenie zasadnutia 

 
V roku 2021 piate 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 4 podľa prezenčnej 
listiny, na zasadnutí OZ sa nezúčastnia 3 poslanci, p. poslanec Ing. Karczag Jozef a  poslankyňa 
Bc. Marcela Kubánková, p. Csaba Burszky oznámil, že k zasadnutiu OZ pripojí neskoršie. Pán 
p. Csaba Burszky bol prítomný od 4. programového bodu zasadnutia, 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.  
 
 
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. poslankyňu 
Andreu Bódiovú a za člena návrhovej komisie  poslanca Zoltána Simona.  
Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: Zoltána Mácsa 
a Mikuláša Tótha 
Zapisovateľka: Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil: p. Jolana Zsírosová 
 
Hlasovanie: Za – 4   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-3 
Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 
Simon Zoltán         Ing. Jozef Karczag 
Mács Zoltán        Burszky Csaba 
Tóth Mikuláš 
 
Starosta obce navrhol hlasovať o programe.  
Program piateho  zasadnutia OZ 05/2021 bol schválený jednohlasne.                               
 
Hlasovanie: Za – 4   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-3 
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. 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 – audit vykonaný 
Uznesenie č. 22/2021 – Realizácia projektu „INTEREG BÁTKA-HOLLÓKő“ – splnené 
 
Poslanci OZ brali na vedomie kontrolu prijatých uznesení. 



 

K bodu č. 5 – Rozpočtové opatrenie č. 4 

 
Starosta obce v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písmena a) zákona c. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
predložil návrh na rozpočtové opatrenie: Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 
2 písm. a) podľa návrhu rozpočtu zo dňa 23.9.2021, ktorým sa nemenia celkové príjmy a 
celkové výdavky rozpočtu. 
 
Obecné zastupiteľstvo návrh rozpočtového opatrenia č. 4 jednohlasne schválilo. 
 
 
K bodu č. 6 -  Delegovanie zástupcov do školskej rady 

 
Starosta obce Peter Hencz navrhol delegovanie poslancov do školskej rady na základe 

ustanovenia § 25 ods. 1 a 2 zákona č 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v znení neskorších predpisov, za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ. 
Rada školy alebo školského zariadenia sa skladá z 5 až 11 členov. Ak má škola alebo školské 
zariadenie nižší počet zamestnancov ako 25, počet členov rady školy môže byť nižší ako 11.  

V súlade s ustanovením § 25 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov je zloženie rady školy určené typom školy 
resp. školského zariadenia, pričom za zriaďovateľa Základnej školy s materskou školou – 
Alapiskola és Óvoda, Bátka sú delegovaní traja zástupcovia OZ.  

Obec Bátka v zmysle uznesenia 37/2021 z piateho zasadnutia OZ obce Bátka, 
zastupiteľstvo deleguje zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rady školy a školského 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bátka poslancov OZ:  

 
Zoltán Mács 
Andrea Bódiová 
Mikuláš Tóth 

 
Starosta obce navrhol hlasovať o delegovaní zástupcov do rady školy Zoltána Mácsa, 

Andreu Bódiovú a Mikuláša Tótha. 
 
Poslanci OZ jednohlasne schválili poslancov delegovaných do rady školy. 
 
 
K bodu č. 7 – Ostatné 

 
 Starosta obce informoval poslancov OZ a prítomných, že občania, ktorí bývajú smerom 
na Tomášovce žiadali obec o riešenie situácie, ktorá nastala vytekaním znečistenej vody cez 
cestu na súkromné pozemky. Obec túto situáciu zatiaľ rieši tak, že zo zastaralých žúmp odnáša 
kal a znečistenú vodu v častejších intervaloch.  

Obec  reagovala na výzvu výstavby kanalizácie v hornej Bátke. Realizáciou výstavby 
kanalizácie na tomto úseku by sa táto situácia vyriešila. 
 Starosta obce informoval, že žiadosti na rekonštrukciu chodníka v dolnej Bátke v rámci 
projektu MRK sa nevyhovelo. 

 
 
 



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 19,05 hodine. 

 
Zapísala: Jolana Zsírosová        

 

 

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

                                                               Peter    H e n c z           
                       starosta obce  

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


