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                                 OBEC B Á T K A 
 
 
Číslo 06/OZ/2021 
 

Zápisnica 
 

napísaná v priebehu piateho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa  23. novembra 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. Nízkouhlíková stratégia obce Bátka 2030 
6. Návrh VZN 9/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy a školských zariadení na rok 2022 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce 
Bátka  

7. Návrh  VZN č. 6/2021 o miestnych daniach obce Bátka 
8. Návrh  VZN č. 10/2021 o miestny poplatok  za kom. odpady a drobné stavebné 

odpady a návrh VZN č. 8/2021 o dodatku k VZN č.  4/2020 o nakladaní s KO. 
9. Návrh VZN č. 7/2021 o miestnom poplatku za kanalizáciu, zber, vývoz 

a zneškodňovanie kalov zo septikov v obci Bátka 
10. Návrh VZN č. 11/2021 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu 
11. Návrh VZN č. 12/2021 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej 

zelene 



12. Inventarizácia k 31.12.2021 
13. Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2022 
14. Návrh rozpočtu na rok 2022, návrh viacročného rozpočtu 2023, 2024 
15. Žiadosť – Hedofarm 
16. Žiadosť – Szívos L. 
17. Ostatné 
18. Záver 

 
 

 
 

K bodu č.1 - Otvorenie zasadnutia 
 

V roku 2021 šieste 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. poslankyňa Bc. Marcela Kubánková, a p. 
poslanec Csaba Burszky oznámil, že k zasadnutiu OZ pripojí neskoršie. Pán p. Csaba Burszky 
bol prítomný od 6. 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. poslanca 
Ing. Jozefa Karczaga  a za člena návrhovej komisie  poslankyňu Andreu Bódiovú  
Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: p. Zoltána Mácsa 
a p. Zoltána Simona 
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         Burszky Csaba 
Mács Zoltán         
Tóth Mikuláš 
Ing. Jozef Karczag 
 
Starosta obce navrhol hlasovať o programe.  
Program šiesteho  zasadnutia OZ 06/2021 bol schválený jednohlasne s úpravou čísiel a názvov 
návrhov VZN.                               
 
Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-2 
Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 
Simon Zoltán         Burszky Csaba 



Mács Zoltán        Burszky Csaba 
Tóth Mikuláš 
Ing. Jozef Karczag 
 
 
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 – Nízkouhlíková stratégia obce Bátka 2030 
 
 Starosta obce Peter Hencz informoval poslancov OZ o „Žiadosť o schválenie 
Nízkouhlíkovej stratégie obce Bátka“, ktorú doručil Národné centrum environmentálne n. o. 
Predložená stratégia v zmysle § 5  Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vypracovaná z dôvodu, že SR kladie 
veľký dôraz na kvalitu ovzdušia, redukciu emisií skleníkových vplyvov, zmierňovanie 
klimatických zmien, bezpečnosť dodávok všetkých druhov energie a ich cenovú dostupnosť. 
Stratégia bola vypracovaná tímom odborníkov Národného centra environmentálneho, n. o. 
a v podobe dokumentu predložená na schválenie OZ. Náklady na vypracovania stratégie znáša 
Národné centrum environmentálne, n. o. 
 
 
Hlasovanie: Za – 5   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-2 
Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 
Simon Zoltán         Burszky Csaba 
Mács Zoltán         
Tóth Mikuláš 
Ing. Jozef Karczag 
 
 
K bodu č. 6 - Návrh VZN 9/2021 o financovaní škôl a školských zariadení zriadených na 
území obce Bátka 
 
 Starosta obce informoval poslancov OZ o návrhu VZN č. 9/2021 o financovaní škôl 
a školských zariadení zriadených na území obce Bátka. Dotácia pre ZŠ s MŠ , ŠJ a objekty bola 
prepočítaná na základe koeficientov a počtu detí (k 15.9.2021) vypočítaná na dieťa a rok.  
 
K návrhu VZN je možné predložiť pripomienky do 13. 12. 2021. 
Návrh VZN je zverejnený na webovom sídle a na verejnej tabuli obce. 



 
 
Bódiová Andrea, Simon Zoltán, Mács Zoltán, Tóth Mikuláš, Ing. Jozef Karczag, Burszky Csaba 
 
Poslanci OZ berú na vedomie Návrh VZN č. 9/2021. 
 
 
K bodu č. 7 – Návrh VZN č. 6/2021 o dani z nehnuteľností na území obce Bátka 
 
 Starosta obce navrhol sadzbu dane ornej pôdy, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé 
trávne porasty zo 45 % zvýšiť na 60 %. Zvýšená sadzba dane je zapracovaná do návrhu rozpočtu 
2022.  
K návrhu VZN je možné predložiť pripomienky do 13. 12. 2021.  
Návrh VZN je zverejnený na webovom sídle a na verejnej tabuli obce. 
 
Poslanci OZ berú na vedomie Návrh VZN č. 6/2021 
 
 
K bodu č. 8 – Návrh VZN č. 10/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Bátka a Návrh VZN č. 8/2021 o  dodatku č. 2 k VZN 4/2020 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Bátka 
 
 Starosta obce Peter Hencz informoval poslancov OZ, že do návrhu VZN za komunálne 
odpady sa uviedol poplatok vo výške 22,. eur/ rok/ osoba, ktorý je vypočítaný zo skutočných 
nákladov za rok 2021. Z dôvodu, že v roku 2021 obec dosiahne úroveň vytriedenia 
komunálneho odpadu 10 %, sadzba na uloženie odpadu na skládku podľa prílohy č. 2 zákona 
č. 329/2018 Z. z, sa nezvyšuje preto navrhnutý poplatok sa môže znížiť. Starosta  žiadal 
poslancov OZ aby sa vyjadrili k výške poplatku 22,- eur / osoba / rok, t. j. 0,0630 eur/ osoba/ 
deň.  
Poslankyňa Andrea Bódiová navrhla poplatok 22,- eur znížiť na 19,- eur/ osoba/ rok, t. j. 0,0520 
eur/ osoba/ deň.  
Ďalšie návrhy neodzneli, 19 eur/ osoba/ rok sa zapracuje do návrhu rozpočtu na rok 2022. 
Náklady pre PO na nádoby ostanú nezmenené. 
 
K návrhu VZN č. 10/2021 je možné predložiť pripomienky do 13. 12. 2021. 
Návrh VZN je zverejnený na webovom sídle a na verejnej tabuli obce. 
 
Návrh VZN č. 8/2021 o  dodatku č. 2 k VZN 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na 
území obce Bátka – návrh dodatku bol vypracovaný v súlade legislatívnych zmien (§ 3). 
 
K návrhu VZN  8/2021 od dodatku č. 2 k VZN č. 4/2020 je možné predložiť pripomienky do 
13. 12. 2021. 
Návrh VZN je zverejnený na webovom sídle a na verejnej tabuli obce. 
 
Bódiová Andrea, Simon Zoltán, Mács Zoltán, Tóth Mikuláš, Ing. Jozef Karczag, Burszky Csaba 
 
Poslanci OZ berú na vedomie Návrh VZN č. 10/2021 a návrh VZN č. 8/2021 o dodatku č. 2 
k 4/2021. 
 
 



K bodu č. 9 – Návrh VZN č. 7/2021 o miestnom poplatku za kanalizáciu, zber, vývoz 
a zneškodňovanie kalov zo septikov v obci Bátka 
 
 Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN č. 7/2021 tým, že navrhol výšku 
poplatku za kanalizáciu 16,- eur/ osoba/ rok. Vychádzajúc z  nákladov v roku 2021  tie sú vyššie 
z dôvodu poruchy čerpadla, ktoré boli odstránené. Na základe nákladov poplatok vychádzal na 
výšku 24,- eur/osoby/rok, ktorá je ovplyvnená s výškou nákladov na odstránenie poruchy 
čerpadla. Sadzba elektrickej energie na ČOV nebude zvýšená, preto poplatok za kanalizáciu 
v návrhu VZN č. 7/2021 je nezmenená, resp. na rok 2022  je uvedená výška poplatku 16,- eur/ 
osoba/ rok, t. j. 0,4706 eur/osoba/m3.  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 24.11.2021 doručil na obec „Potvrdenie o cene“, 
ktorá je stanovená v max. výške 1,049 eur / m3, na základe ktorého obec spĺňa podmienky 
s poplatkom 0,4706 eur/osoba/m3. Ďalšie návrhy nezazneli, k návrhu VZN je možné predložiť 
pripomienky do 13. 12. 2021. 
Návrh VZN je zverejnený na webovom sídle a na verejnej tabuli obce. 
 
 
Bódiová Andrea, Simon Zoltán, Mács Zoltán, Tóth Mikuláš, Ing. Jozef Karczag, Burszky Csaba 
 
Poslanci OZ berú na vedomie Návrh VZN č. 7/2021. 
 
 
K bodu č. 10 – Návrh VZN č. 11/2021 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu 
 
 Starosta obce predložil poslancom návrh VZN č. 11/2021 o podmienkach poskytovania 
dotácie z rozpočtu, ktorý je aktualizovaný. 
K návrhu VZN je možné predložiť pripomienky do 13. 12. 2021. 
Návrh VZN je zverejnený na webovom sídle a na verejnej tabuli obce. 
 
 
Bódiová Andrea, Simon Zoltán, Mács Zoltán, Tóth Mikuláš, Ing. Jozef Karczag, Burszky Csaba 
 
Poslanci OZ berú na vedomie Návrh VZN č. 11/2021. 
 
 
K bodu č. 11 – Návrh VZN č. 12/2021 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany 
verejnej zelene na území obce 
 
 Návrh VZN č. 12/2021 predložil poslancom obecného zastupiteľstva starosta obce. 
V návrhu VZN sú aktualizované legislatívne zmeny vyplývajúce zo zákona o č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 
 
K návrhu VZN je možné predložiť pripomienky do 13. 12. 2021. 
Návrh VZN je zverejnený na webovom sídle a na verejnej tabuli obce. 
 
 
Bódiová Andrea, Simon Zoltán, Mács Zoltán, Tóth Mikuláš, Ing. Jozef Karczag, Burszky Csaba 
 
Poslanci OZ berú na vedomie Návrh VZN č. 12/2021. 
 



K bodu č. 12 – Inventarizácia k 31.12.2021 
 
 Starosta oznámil prítomným, že v zmysle ustanovení §29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. 
z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vydáva príkaz na vykonanie riadnej 
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Bátka a Základnej škole 
s materskou školou – Alapiskola és Óvoda Bátka k 31.12.2021.  
Inventarizáciu vykoná inventarizačná komisia volená uznesením č. 59/2019 
 
Bódiová Andrea, Simon Zoltán, Mács Zoltán, Tóth Mikuláš, Ing. Jozef Karczag, Burszky Csaba 
 
Poslanci OZ berú na vedomie príkaz starostu na vykonanie riadnej inventarizácie. 
 
 
K bodu č. 13 – Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 
 
 Starosta obce odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce p. Ildikó Furmanovej, ktorá 
predložila poslancom Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. Pri zostavovaní plánu 
kontrolnej činnosti vychádzala zo zákona o obecnom zriadení, ktorý určuje rozsah kontrolnej 
činnosti. Kontrolná činnosť sa zameriava na kontrolu dodržiavania zákonnosti, účinnosti, 
hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce. 
 
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 tvorí prílohu zápisnice a bol jednohlasne schválený. 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-1 
Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 
Simon Zoltán          
Mács Zoltán         
Tóth Mikuláš 
Ing. Jozef Karczag 
Burszky Csaba 
 
 
K bodu č. 14 Návrh rozpočtu na rok 2022, návrh viacročného rozpočtu 2023, 2024 
 

Návrh rozpočtu na rok 2022 predložil obecnému zastupiteľstvu Peter Hencz, starosta 
obce. Diskutovalo sa o návrhu bežných a kapitálových príjmoch a výdavkoch obce a zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bátka. Z dôvodu zmeny návrhu VZN 10/2021, kde bola 
navrhnutá zmena výšky poplatku na 19,- eur/osoba/rok a VZN 7/2021, zmena za poplatok 
vypúšťania a čistenia kalov zo žúmp pre PO  na základe zmluvy 3 eur/m3 sa do návrhu rozpočtu 
zapracujú navrhnuté údaje, čím sa príjmy obce znížia.  Z dôvodu uvedených zmien je potrebné 
znížiť výšku výdavkov v rovnakej výške ako je upravené v príjmovej časti návrhu rozpočtu, 
návrhy je možné predložiť do 13.12.2021.  

Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda, Bátka v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce návrh rozpočtu doručila na obec a je zapracovaná do Návrhu rozpočtu na rok 
2022, tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 
Návrh rozpočtu  na rok 2022 tvorí prílohu tejto zápisnice, je zverejnený na webovom sídle  a je 
vyvesený na úradnej tabule obce Bátka. 
 



Poslanci OZ návrh rozpočtu na rok 2022, návrh viacročného rozpočtu 2023 a 2024 berú na 
vedomie. 
 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu rozpočtu: do 13.12.2021.  
 
 
K bodu č. 15 - Žiadosť  HEDOFARM s. r. o. 
 
Starosta obce informoval prítomných, že konateľ spoločnosti HEDOFARM s. r. o., ktorá 
prevádzkuje pobočku lekárne KELE v našej obci podal žiadosť na úpravu existujúcej nájomnej 
zmluvy na prenájom priestorov zdravotného strediska dodatkom zmluvy na dobu nájmu určitú 
a to na obdobie 15 rokov. Žiadosť odôvodnili tým, že plánujú v obci dlhodobo podnikať. Tiež 
žiadali obec o súhlas na výmenu vchodových dverí do lekárne na presklené z dôvodu, že 
oznamy vyvesené z vonka im miznú. 
Pán poslanec Zoltán Mács k žiadosti dodal, že by bolo vhodné zo strany prenajímateľa upresniť, 
aké investície mieni v zariadení vykonať a v akej výške. Starosta obce do najbližšieho 
zasadnutia OZ s konateľom HEDOFARM s. r. o. uvedenú problematiku prejedná a poslancov 
informuje o výsledku jednania. 
 
Bódiová Andrea, Simon Zoltán, Mács Zoltán, Tóth Mikuláš, Ing. Jozef Karczag, Burszky Csaba 
 
Poslanci OZ berú na vedomie žiadosť – HEDOFARM s. r. o. 
 
 
K bodu č. 16 – Žiadosť Szívos L. 
 
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť pána Szívosa L., ktorý ponúkol na predaj za cenu 
1,- eur/m2  pozemok ornú pôdu v kat. území Bátka v areáli základnej školy, ktorá je v časti 
zastavaná budovou ZŠ s MŠ – Alapiskola és Óvoda Bátka. Pozemok je vedený v kat. 
nehnuteľností v LV č. 783 evidovaná v registri KN – E ako parcela č. 84/405, orná pôda vo 
výmere 2400 m2 – vlastní predávajúci v podieli 1/2 , celková výmera predmetu predaja je 1200 
m2. 
 
Poslanci hlasovali o nákup pozemku vo výmere 1200 m2, ktorí jednohlasne schválili. 
 
Hlasovanie: Za – 6   Proti – 0  Zdržalo sa – 0  Neprítomný-1 
Bódiová Andrea       Bc. Kubánková Marcela 
Simon Zoltán          
Mács Zoltán         
Tóth Mikuláš 
Ing. Jozef Karczag 
Burszky Csaba 
 
Pán poslanec Zoltán Mács k žiadosti o nákup uvedeného pozemku dodal, že inštitúcia je len v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Na základe žiadosti vyplýva, že predávajúci nevlastní 
nadpolovičný podiel pozemku a preto žiada o preverenie podmienok nákupu. 
 
 
 
 



K bodu č. 17 - Ostatné 
 
 
Starosta obce oznámil, že v roku 2021 sa stretnutie dôchodcov a predstaviteľov obce v rámci 
mesiaca úcty k starším vzhľadom na pandémiu COVID – 19 neuskutoční v zaužívanej forme. 
Občania vo veku od  61 rokov obdržia darčekové balenia vitamínov a 10,- eur, zároveň vyzval 
poslancov OZ, aby sa podľa možnosti podieľali na doručení balíkov pre starších obyvateľov. 
 Starosta vyzval poslancov aby uvažovali, akým spôsobom obec uskutoční obdarovanie 
najmenších do 12. roka veku na deň Mikuláša, lebo z dôvodu pandémie a nimi súvisiacich 
nariadení v obvyklej podobe nie je možné stretnutie s Mikulášom usporiadať. 

Starosta obce oznámil, že je možnosť zapojiť sa do výzvy na dotáciu rekonštrukcie 
chodníkov. Chodníky v dolnej Bátke sú dlhodobo vo veľmi zlom stave. Je to investícia, ktorú 
obec z vlastných finančných prostriedkov nie je schopná realizovať, preto je potrebné  zapojiť 
sa do projektov a získať finančné prostriedky z cudzích zdrojov.  
 
K bodu č. 18 -  Záver 
 

Starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť. Program šiesteho 
zasadnutia OZ bol vyčerpaný a zasadnutie bolo ukončené o 20,14 hodine. 

 
Zapísala: Jolana Zsírosová 

                       

 

   

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

                                                               Peter    H e n c z           
                   starosta obce Bátka 

 
 
 
Overovatelia:   
 
Zoltán Mács   ...............................  
 
Simon Zoltán   ............................... 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


