OBEC

BÁTKA

Číslo: 10/OZ/2015

Zápisnica
napísaná v priebehu desiateho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 15.decembra 2015
o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Bátke.

OBEC

BÁTKA

Číslo: 10/OZ/2015

Zápisnica
napísaná v priebehu desiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného
dňa 15.decembra 2015 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
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Tóth Tomáš
Vas Róbert
Ďalší prítomní a pozvaní hostia:
PaedDr.Seböková Csilla, riaditeľka ZŠ Bátka
Bódi Fejesová Monika, riaditeľka MŠ Bátka
Furmanová Ildikó – hlavná kontrolórka
Nagy Pálová Magdaléna – pracovníčka OcÚ
Program:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení z predošlých zasadnutí
3. Schválenie VZN č.1/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bátka
4. Schválenie VZN č.2/2016 o verejnom poriadku
5. Schválenie VZN č.3/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Bátka
6. Schválenie VZN č.4/2016 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
7. Schválenie VZN č.5/2016 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Bátka
8. Schválenie VZN č.6/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v obci Bátka
9. Schválenie VZN č.7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Bátka
10. Schválenie VZN č.8/2016 o čistote a poriadku, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na
území obce Bátka
11. Schválenie VZN č.9/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení na rok 2016 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Bátka

12. Schválenie VZN č.10/2016 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách
z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vôd a zneškodňovaní
odpadových vôd zo žúmp na území obce Bátka
13. Schválenie PHSR obce Bátka na obdobie 2014-2020
14. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2016
15. Schválenie rozpočtu na rok 2016, viacročný rozpočet 2017, 2018./programový rozp./
16. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2016, Správa kontrolnej činnosti
17. Aktuálne otázky
- Správa o použití prijatých dotácií z rozpočtu obce v roku 2015
–Príkaz starostu k vykonaniu inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov
k 31.12.2015
- Vykonanie súpisu hospodárskych zvierat k 1.1.2016
18. D i s k u s i a
19. Návrh na uznesenie
20. Záver

K bodu č.1. Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Desiate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bátke otvoril a viedol p.Peter Hencz,
starosta obce. Privítal všetkých prítomných a zároveň oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo
zvolané 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 je 7 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 navrhol
hlasovať o programe. Program 10. riadneho zasadnutia OZ bol schválený jednohlasne.
Návrhová komisia: Úlohou návrhovej komisie je spracovávať a predkladať obecnému
zastupiteľstvu návrhy uznesení OZ. Za predsedu návrhovej komisie starosta odporučil
poslanca Ing.Jozefa Karczaga za člena komisie Bódiová Andrea.
Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta obce určil poslancov
p.Tóth Tomáš, Vas Róbert.
Zapisovateľka: Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p.Magdalénu Nagy Pálovú.

Hlasovanie:

Za – 7
Bódiová Andrea
Burszky Csaba
Ing.Karczag Jozef
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Tóth Tomáš
Vas Róbert

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

K bodu č.2 – Kontrola plnenia prijatých uznesení z predošlých zasadnutí OZ
Kontrolu plnenia uznesení vykonal Ing.Karczag Jozef, zástupca starostu.
Plnenie uznesení OZ :
Uznesenie č.24 – je v plnení, nie je dokončená fyzická inventarizácia majetku obce.
Uznesenie č.26/2015 Vyžiadanie právneho stanoviska vo veci nedoplatku na nájomnom
u p.Pásztora Je v plnení – odovzdané na riešenie notárovi
Uznesenia č.29 – predaj obecných bytov v plnení
30 – napojenie na kanalizáciu a ČOV – v p l n e n í
Uznesenie č.37 A – osvetlenie priechodov pre chodcov na I/50 - s p l n e n é
37 B – vyčleniť potrebnú čiastku z rozpočtu na financovanie – s p l n e n é
Uznesenia č.43 A – Geom.plán na pozemok SPF 613/1 – detské ihrisko
43 B – Geom.plán na pozemky pod ZŠ – multifunkčné ihrisko
43 C – Projektová dokumentácia na multifunkčné ihrisko
v p l n e n í.
Plnenie uznesení OZ zo dňa 25.júna 2015 od č.48-56, 58 sú splnené
Uznesenie č.57 – byt pre Ladislava Kempnyho v p l n e n í .

Kontrola plnenia prijatých uznesení 18.septembra 2015 /6.zasadnutie/
Splnené
V plnení
Nesplnené
59
60 uznesenia
61 VZN poriadková služba
62 dodatok k VZN
63 zmena rozpočtu
65 Partnerstvo Mátranovák
64 žiadosť Kunštárová
Kontrola plnenia prijatých uznesení 04.novembra 2015 /7.zasadnutie/
Splnené
V plnení
Nesplnené
66
67 člen do Rady ZŠ
68 Nákup auta
69 Vyradenie BOBR
Kontrola plnenia prijatých uznesení 18.novembra 2015 /8.zasadnutie/
Splnené
V plnení
Nesplnené
70
71 Kamerový systém
72 pozemok cirkev
Kontrola plnenia prijatých uznesení 30.novembra 2015 /9.zasadnutie/
Splnené
V plnení
Nesplnené
73
74,75,76,77,78,
79,80,81,82,83,
84 Návrh VZN r.2016
85 Návrh rozpočtu 2016
86 Zmena rozpočtu
87 Dotácie pre obec
príprava materiálov

Bódiová Andrea, Burszky Csaba, Ing.Karczag Jozef, Nagy Gabriel,
Simon Zoltán, Tóth Tomáš Vas Róbert.
Hlasovanie:
7
Bódiová Andrea, Ing.Karczag Jozef, Nagy Gabriel,
Za:
Simon Zoltán, Tóth Tomáš Vas Róbert,
Burszky Csaba.
0
Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomný:

K bodu č.3. Schválenie VZN č.1/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bátka
Návrh VZN bol prejednaný na zasadnutí OZ
30.11.2015
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
01.12.2015
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa:
01.12.2015
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :
14.12.2015
Doručené pripomienky /počet/:
0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
15.12.2015
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 15.12.2015
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 15.12.2015 pod č.: 90/2015
VZN vyvesené na úradnej tabuli, internet.str.obce Bátka dňa:
16.12.2015.
Bude zvesené z úradnej tabule obce Bátka dňa:
31.12.2015

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.
Bódiová Andrea, Burszky Csaba, Ing.Karczag Jozef, Nagy Gabriel,
Simon Zoltán, Tóth Tomáš Vas Róbert.
Hlasovanie:
7
Bódiová Andrea, Ing.Karczag Jozef, Nagy Gabriel,
Za:
Simon Zoltán, Tóth Tomáš Vas Róbert,
Burszky Csaba.
0
Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomný:

K bodu č.4. Schválenie VZN č.2/2016 o verejnom poriadku
Návrh VZN bol prejednaný na zasadnutí OZ
30.11.2015
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
01.12.2015
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa:
01.12.2015
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :
14.12.2015
Doručené pripomienky /počet/:
0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
15.12.2015
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 15.12.2015
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 15.12.2015 pod č.: 91/2015
VZN vyvesené na úradnej tabuli, internet.str.obce Bátka dňa:
16.12.2015.
Bude zvesené z úradnej tabule obce Bátka dňa:
31.12.2015

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.

Bódiová Andrea, Burszky Csaba, Ing.Karczag Jozef, Nagy Gabriel,
Simon Zoltán, Tóth Tomáš Vas Róbert.
Hlasovanie:
7
Bódiová Andrea, Ing.Karczag Jozef, Nagy Gabriel,
Za:
Simon Zoltán, Tóth Tomáš Vas Róbert,
Burszky Csaba.
0
Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomný:

K bodu č.5 Schválenie VZN č.3/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Bátka
Návrh VZN bol prejednaný na zasadnutí OZ
30.11.2015
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
01.12.2015
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa:
01.12.2015
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :
14.12.2015
Doručené pripomienky /počet/:
0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
15.12.2015
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 15.12.2015
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 15.12.2015 pod č.: 92/2015
VZN vyvesené na úradnej tabuli, internet.str.obce Bátka dňa:
16.12.2015.
Bude zvesené z úradnej tabule obce Bátka dňa:
31.12.2015

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.
Bódiová Andrea, Burszky Csaba, Ing.Karczag Jozef, Nagy Gabriel,
Simon Zoltán, Tóth Tomáš Vas Róbert.
Hlasovanie:
7
Bódiová Andrea, Ing.Karczag Jozef, Nagy Gabriel,
Za:
Simon Zoltán, Tóth Tomáš Vas Róbert,
Burszky Csaba.
0
Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomný:
K bodu č.6 Schválenie VZN č.4/2016 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
Návrh VZN bol prejednaný na zasadnutí OZ
30.11.2015
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
01.12.2015
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa:
01.12.2015
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :
14.12.2015
Doručené pripomienky /počet/:
0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
15.12.2015
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 15.12.2015
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 15.12.2015 pod č.: 93/2015
VZN vyvesené na úradnej tabuli, internet.str.obce Bátka dňa:
16.12.2015.
Bude zvesené z úradnej tabule obce Bátka dňa:
31.12.2015

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.

Bódiová Andrea, Burszky Csaba, Ing.Karczag Jozef, Nagy Gabriel,
Simon Zoltán, Tóth Tomáš Vas Róbert.
Hlasovanie:
7
Bódiová Andrea, Ing.Karczag Jozef, Nagy Gabriel,
Za:
Simon Zoltán, Tóth Tomáš Vas Róbert,
Burszky Csaba.
0
Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomný:
K bodu č.7 Schválenie VZN č.5/2016 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Bátka
Návrh VZN bol prejednaný na zasadnutí OZ
30.11.2015
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
01.12.2015
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa:
01.12.2015
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :
14.12.2015
Doručené pripomienky /počet/:
0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
15.12.2015
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 15.12.2015
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 15.12.2015 pod č.: 94/2015
VZN vyvesené na úradnej tabuli, internet.str.obce Bátka dňa:
16.12.2015.
Bude zvesené z úradnej tabule obce Bátka dňa:
31.12.2015

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.
Bódiová Andrea, Burszky Csaba, Ing.Karczag Jozef, Nagy Gabriel,
Simon Zoltán, Tóth Tomáš Vas Róbert.
Hlasovanie:
7
Bódiová Andrea, Ing.Karczag Jozef, Nagy Gabriel,
Za:
Simon Zoltán, Tóth Tomáš Vas Róbert,
Burszky Csaba.
0
Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomný:

K bodu č.8 Schválenie VZN č.6/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v obci Bátka
Návrh VZN bol prejednaný na zasadnutí OZ
30.11.2015
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
01.12.2015
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa:
01.12.2015
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :
14.12.2015
Doručené pripomienky /počet/:
0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
15.12.2015
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 15.12.2015
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 15.12.2015 pod č.: 95/2015
VZN vyvesené na úradnej tabuli, internet.str.obce Bátka dňa:
16.12.2015.
Bude zvesené z úradnej tabule obce Bátka dňa:
31.12.2015

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.

Bódiová Andrea, Burszky Csaba, Ing.Karczag Jozef, Nagy Gabriel,
Simon Zoltán, Tóth Tomáš Vas Róbert.
Hlasovanie:
7
Bódiová Andrea, Ing.Karczag Jozef, Nagy Gabriel,
Za:
Simon Zoltán, Tóth Tomáš Vas Róbert,
Burszky Csaba.
0
Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomný:
K bodu č.9 Schválenie VZN č.7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Bátka
Návrh VZN bol prejednaný na zasadnutí OZ
30.11.2015
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
01.12.2015
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa:
01.12.2015
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :
14.12.2015
Doručené pripomienky /počet/:
0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
15.12.2015
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 15.12.2015
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 15.12.2015 pod č.: 96/2015
VZN vyvesené na úradnej tabuli, internet.str.obce Bátka dňa:
16.12.2015.
Bude zvesené z úradnej tabule obce Bátka dňa:
31.12.2015

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.
Bódiová Andrea, Burszky Csaba, Ing.Karczag Jozef, Nagy Gabriel,
Simon Zoltán, Tóth Tomáš Vas Róbert.
Hlasovanie:
7
Bódiová Andrea, Ing.Karczag Jozef, Nagy Gabriel,
Za:
Simon Zoltán, Tóth Tomáš Vas Róbert,
Burszky Csaba.
0
Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomný:

K bodu č.10 Návrh VZN č.8/2016 o čistote a poriadku, tvorbe, údržbe a ochrane zelene
na území obce Bátka
Návrh VZN bol prejednaný na zasadnutí OZ
30.11.2015
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
01.12.2015
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa:
01.12.2015
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :
14.12.2015
Doručené pripomienky /počet/:
0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
15.12.2015
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 15.12.2015
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 15.12.2015 pod č.: 97/2015
VZN vyvesené na úradnej tabuli, internet.str.obce Bátka dňa:
16.12.2015.
Bude zvesené z úradnej tabule obce Bátka dňa:
31.12.2015

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.

Bódiová Andrea, Burszky Csaba, Ing.Karczag Jozef, Nagy Gabriel,
Simon Zoltán, Tóth Tomáš Vas Róbert.
Hlasovanie:
7
Bódiová Andrea, Ing.Karczag Jozef, Nagy Gabriel,
Za:
Simon Zoltán, Tóth Tomáš Vas Róbert,
Burszky Csaba.
0
Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomný:

K bodu č.11 Schválenie VZN č.9/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a školských zariadení na rok 2016 v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Bátka
Návrh VZN bol prejednaný na zasadnutí OZ
30.11.2015
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
01.12.2015
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa:
01.12.2015
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :
14.12.2015
Doručené pripomienky /počet/:
0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
15.12.2015
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 15.12.2015
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 15.12.2015 pod č.: 98/2015
VZN vyvesené na úradnej tabuli, internet.str.obce Bátka dňa:
16.12.2015.
Bude zvesené z úradnej tabule obce Bátka dňa:
31.12.2015

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.
Bódiová Andrea, Burszky Csaba, Ing.Karczag Jozef, Nagy Gabriel,
Simon Zoltán, Tóth Tomáš Vas Róbert.
Hlasovanie:
7
Bódiová Andrea, Ing.Karczag Jozef, Nagy Gabriel,
Za:
Simon Zoltán, Tóth Tomáš Vas Róbert,
Burszky Csaba.
0
Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomný:
K bodu č.12 Schválenie VZN č.10/2016 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách,
vodách z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vôd
a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na území obce Bátka
Návrh VZN bol prejednaný na zasadnutí OZ
30.11.2015
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
01.12.2015
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa:
01.12.2015
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :
14.12.2015
Doručené pripomienky /počet/:
0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
15.12.2015
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 15.12.2015
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 15.12.2015 pod č.: 99/2015
VZN vyvesené na úradnej tabuli, internet.str.obce Bátka dňa:
16.12.2015.
Bude zvesené z úradnej tabule obce Bátka dňa:
31.12.2015

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.

Bódiová Andrea, Burszky Csaba, Ing.Karczag Jozef, Nagy Gabriel,
Simon Zoltán, Tóth Tomáš Vas Róbert.
Hlasovanie:
7
Bódiová Andrea, Ing.Karczag Jozef, Nagy Gabriel,
Za:
Simon Zoltán, Tóth Tomáš Vas Róbert,
Burszky Csaba.
0
Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomný:
K bodu č.13 Schválenie PHSR obce Bátka na obdobie 2014-2020
Starosta obce p.Peter Hencz predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie dokument
„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bátka na roky 2014-2020“.
PHSR bol schválený jednohlasne.
Bódiová Andrea, Burszky Csaba, Ing.Karczag Jozef, Nagy Gabriel,
Simon Zoltán, Tóth Tomáš Vas Róbert.
Hlasovanie:
7
Bódiová Andrea, Ing.Karczag Jozef, Nagy Gabriel,
Za:
Simon Zoltán, Tóth Tomáš Vas Róbert,
Burszky Csaba.
0
Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomný:
K bodu č. 14 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2016
Hlavná kontrolórka obce p.Ildikó Furmanová predkladala obecnému zastupiteľstvu odborné
stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2016 a k viacročnému rozpočtu na roky 2016-2018.
Rozpočet obce je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
nariadeniami a internými predpismi obce.
Kontrolórka obce odporučila OZ predložený rozpočet na rok 2016 schváliť a viacročný
rozpočet na roky 2017-2018 zobrať na vedomie.
Programový rozpočet vzhľadom na veľkosť obce nemusíme používať. O tomto návrhu
hlasovali poslanci a konštatovali, že obec programový rozpočet nebude používať.
Bódiová Andrea, Burszky Csaba, Ing.Karczag Jozef, Nagy Gabriel,
Simon Zoltán, Tóth Tomáš Vas Róbert.
Hlasovanie:
7
Bódiová Andrea, Ing.Karczag Jozef, Nagy Gabriel,
Za:
Simon Zoltán, Tóth Tomáš Vas Róbert,
Burszky Csaba.
0
Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomný:

K bodu č.15 Schválenie rozpočtu na rok 2016, viacročný rozpočet na r.2017, 2018
Programový rozpočet
Návrh rozpočtu bol prejednaný na zasadnutí OZ
30.11.2015
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
01.12.2015
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa:
01.12.2015
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu rozpočtu do :
14.12.2015
Doručené pripomienky /počet/:
0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu uskutočnené dňa:
15.12.2015
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu doručené poslancom dňa:
15.12.2015
Rozpočet schválený Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 15.12.2015 pod č.: 100/2015
Rozpočet vyvesený na úradnej tabuli, internet.str.obce Bátka dňa:
16.12.2015.
Bude zvesené z úradnej tabule obce Bátka dňa:
31.12.2015

Rozpočet obce na rok 2016 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.
Viacročný rozpočet na roky 2017, 2018 poslanci brali na vedomie a konštatovali, že
obec programový rozpočet v ďalších rokoch nebude používať.
Bódiová Andrea, Burszky Csaba, Ing.Karczag Jozef, Nagy Gabriel,
Simon Zoltán, Tóth Tomáš Vas Róbert.
Hlasovanie:
7
Bódiová Andrea, Ing.Karczag Jozef, Nagy Gabriel,
Za:
Simon Zoltán, Tóth Tomáš Vas Róbert,
Burszky Csaba.
0
Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomný:

K bodu č.16 Schválenie plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2016
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v roku 2015
Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2016 predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie
p.Ildikó Furmanová, hlavná kontrolórka obce.
Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2016 tvorí prílohu zápisnice a bol jednohlasne schválený.
Správu o kontrolnej činnosti v priebehu roka 2015 podala p.Ildikó Furmanová, hlavná
kontrolórka. Kontroly boli vykonané podľa plánu kontrolnej činnosti na všetkých úsekoch.
Kontrolné zistenia sú spracované v 18 bodoch. Na odstránenie zistených nedostatkov
kontrolórka určila termín do 31.12.2015.
Správa o kontrolnej činnosti tvorí prílohu tejto zápisnice.
Bódiová Andrea, Burszky Csaba, Ing.Karczag Jozef, Nagy Gabriel,
Simon Zoltán, Tóth Tomáš Vas Róbert.
Hlasovanie:
7
Bódiová Andrea, Ing.Karczag Jozef, Nagy Gabriel,
Za:
Simon Zoltán, Tóth Tomáš Vas Róbert,
Burszky Csaba.
0
Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomný:

K bodu č.17 Správa o použití prijatých dotácií z rozpočtu obce v roku 2015
Správu o použití dotácie obce na činnosť CSEMADOK-u podala PaedDr.Gyuránová Agnesa,
predseda MO CSEMADOK Bátka.
Žiadaná výška dotácie
1200,00 €
Poskytnutá výška dotácie
600,00 €
Použitá dotácia na činnosť MO CSEMADOK
500,00 €
Vrátená na účet obce nepoužitej čiastky
100,00 €
Nezisková organizácia mala príjmy aj od sponzorov. Aktivita organizácie bola veľmi pestrá,
kultúrne podujatia – tanečná zábava z ktorej výťažok bol použitý na náklady letného tábora
pre deti, ďalej kladenie vence, účasť na divadelných predstavení, rôzne tvorivé dielne pre deti
pred sviatkami. Skromne pomáhame aj spevokolu z pedagógov na ZŠ Bátka.
Predseda MO CSEMADOK oznámila termín konania výročnej členskej schôdze, na ktorú
pozvala aj poslancov obecného zastupiteľstva. Poďakovala za finančnú podporu a žiadala
o dobrú spoluprácu aj nasledujúcich rokoch.
Správu o použití dotácie od obce pre Športový klub Bátka podal p.Péntek Ján, predseda ŠK.
Máme vytvorené tri mužstvá a šachový oddiel. Na svoju činnosť z dotácie od obce ŠK použil
9481,72 €. Príjmy boli získané od sponzorov, z prestupu hráčov a za umiestnenie.
Výdavkové položky: poplatky Slovenskému futbalovému zväzu, za el.energiu, občerstvenie
a cestovné výdavky hráčom.
Disciplínou hráčov nemôžeme byť spokojní, hlavne u mladistvých. Sú neposlušní,
nezodpovední, nerešpektujú pokyny trénera. Vas Róbert – tréner sa vyjadril, že nevidí
budúcnosť, ďalej takto sa nedá pokračovať. Po ukončení sezóny vyhodnotíme výsledky
a bude rozhodnuté aj o ďalšom smerovaní futbalu.
Mužstvo v šachu dosiahlo pekné výsledky, je úspešný a doporučuje sa aj naďalej podporovať
ich činnosť.
Príkaz starostu na vykonanie inventarizácie obce k 31.12.2015.
Starosta obce informoval prítomných poslancov o potrebe vykonať v zmysle zákona č.431/2002
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov riadnu inventarizáciu majetku, záväzkov, rozdielu
majetku a záväzkov k 31.12.2015 v klasifikácii: hmotný majetok, nehmotný majetok, ceniny,
pokladnica, bankové účty, zásoby, záväzky a pohľadávky a následne menoval Ústrednú
inventarizačnú komisiu /ÚIK/ a Čiastkové inventarizačné komisie (ČIK) – ich predsedov a
členov. Inventarizácia sa uskutoční na úsekoch: obecný úrad, materská škola, požiarna ochrana.
Poslanci s predloženým príkazom na vykonanie inventarizácie boli oboznámení a berú ho na
vedomie.
Vykonanie súpisu hospodárskych zvierat k 1.1.2016
Starosta obce informoval prítomných poslancov o potrebe vykonať súpis hospodárskych zvierat
v obci k 1.1.2016. Žiadal každého poslanca, aby vo svojom obvode vykonal súpis zvierat.
Počet psov bude potrebné zapísať presne u chovateľa, nakoľko občan za psa platí poplatok a často
dochádza k nezrovnalostiam. Súpisné hárky poslancom budú doručené včas.
Termín odovzdania súpisu hospodárskych zvierat je do 15.1.2016.
Návrh na vytvorenie opravnej položky k daňovým pohľadávkam
Návrh na odpísanie daňových pohľadávok
Daňové pohľadávky k 14.12.2015 sú s vysokou mierou rizika nezaplatenia, s predpokladom
negatívneho dopadu na celkový výsledok hospodárenia obce k 31.12.2015.
Zo zoznamu daňových dlžníkov pohľadávky s dlhšou platnosťou ako jeden rok vo výške
7657,64 € / pozemky,stavby 5098,36, popl. TKO 2447,28, popl.za psa 112/ boli predložené
obecnému zastupiteľstvu na schválenie vytvorenie opravných položiek.
Daňové pohľadávky vo výške 1223,99 € /pozemky, stavby 848,03, TKO 359,96, pes 16/

u ktorých nie je možné vymáhanie boli predložené obecnému zastupiteľstvu na schválenie
pohľadávku odpísať.
Pohľadávky so splatnosťou do konca roka 2014 – vytvorenie opravnej položky a odpísanie
podľa návrhu ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice OZ schválilo jednohlasne.
Bódiová Andrea, Burszky Csaba, Ing.Karczag Jozef, Nagy Gabriel,
Simon Zoltán, Tóth Tomáš Vas Róbert.
Hlasovanie:
7
Bódiová Andrea, Ing.Karczag Jozef, Nagy Gabriel,
Za:
Simon Zoltán, Tóth Tomáš Vas Róbert,
Burszky Csaba.
0
Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomný:
K bodu č.18 D i s k u s i a
Peter Hencz, starosta obce žiadal riaditeľku MŠ o odovzdanie zoznamu detí navštevujúcich
MŠ s uvedením ich trvalého pobytu.
Bude potrebné zvolať stretnutie so starostami obcí z ktorých deti navštevujú MŠ v Bátke
z dôvodu vyriešenia úhrady naviac nákladov na jedného dieťa.
Financovanie MŠ a ŠJ MŠ obec zabezpečuje z vlastných príjmov nasledovne:
Dotácia na rok 2016 na prevádzku a mzdy na jedno dieťa materskej školy a jedno
dieťa/žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bátka
Zariadenie

Počet
Detí/žiakov
K 15.09.2015
MŠ
58
ŠKD
22
ŠJ ZŠ
495
ŠJ MŠ
58
Školský objekt ZŠ
495
Školský objekt MŠ 58
CVČ
0
PPŽ

3443,50

Koeficienty
násobok Koeficient Suma celkom
€ za SR
V€
NV 415/2012
27,3
1,6
1,8
1,8
1,5
1,5
1,1

1583,40
35,20
891,00
104,40
742,50
87,00
0

71,10
71,10
71,10
71,10
71,10
71,10
71,10

108307,46
2502,72
63350,10
11695,12
52791,75
6185,70
0
244832,85

(244832,85 : 71,10 = 3443,50)

Schválený rozpočet na zabezpečenie prevádzky Materskej školy 115332,00 €/- 7024,54 € /
na údržbu MŠ
11000,00 €
/- 4814,30 €/
Spolu
126332,00 € /- 11838,84 €/
Z uvedených výpočtov vyplýva, že nepokryté náklady na MŠ z dotácie
na jedno dieťa je - 121,11 €/rok
Schválený rozpočet na výdavky ŠJ MŠ
na zariadenie kuchyne /prev.stroje/
Spolu

21044,00 €
1000,00 €
22044,00 €

/- 9348,88 €/
/ - 1000,00 €/
/- 10348,88 €/

Z uvedených výpočtov vyplýva, že nepokryté náklady na ŠJ MŠ z dotácie
na jedno dieťa je - 161,19 €/rok
Celkové nepokryté náklady na jedno dieťa v MŠ a ŠJ MŠ v roku 2016 je 282,30 €
Odpočítané RN, popl. sponzorské 2500,00 € : 58 = 43,10
239,20 €

Celkové výdavky na jedno dieťa
Dotácia na bežné výdavky

2351,31
2069,01

- Bódi Fejesová Monika, riaditeľka MŠ tvrdila, že keď požiada rodič na prijatie dieťaťa do MŠ
ktorý nemá trvalý, ani prechodný pobyt v obci musí prijať.
- Furmanová Ildikó, hlavná kontrolórka pripomenula, že obec je zriaďovateľom MŠ a sama určí aj
obvod z ktorého môžu byť prijaté deti a za akých podmienok.
-Ing.Karczag Jozef, predseda návrhovej komisie predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na
určenie výšky ročnej odmeny starostovi obce vo výške 50 % z platu a hlavnej kontrolórke obce
75 % z platu.
Poslanci iný návrh nepredložili a jednohlasne schválili výšku ročnej odmeny starostovi 920.- €
Hlavnej kontrolórke vo výške 115,- €.

Bódiová Andrea, Burszky Csaba, Ing.Karczag Jozef, Nagy Gabriel,
Simon Zoltán, Tóth Tomáš Vas Róbert.
Hlasovanie:
7
Bódiová Andrea, Ing.Karczag Jozef, Nagy Gabriel,
Za:
Simon Zoltán, Tóth Tomáš Vas Róbert,
Burszky Csaba.
0
Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomný:
-Hencz Peter, starosta obce informoval poslancov o stave prípravy nasledovných projektov:
- Vybudovanie kamerového systému v obci
- Vybudovanie parku vedľa parkoviska v záhrade OZS
- Zateplenie budovy Obecného úradu a strechy
Prioritne by sme chceli riešiť rekonštrukciu chodníkov. Hlavným kritériom pri účasti na tomto
projekte je vlastníctvo obce k pozemku ktorý chceme riešiť. Chodník v obci vlastní Slovenská
správa ciest. Po vyriešení vlastníckych vzťahov budeme môcť vykonať údržbu chodníkov.
-Ing.Karczag Jozef, zástupca starostu doporučil vyzvať vlastníka SSC o vykonanie údržby
chodníkov v obci.
-Nagy Gabriel sa informoval od starostu v akom štádiu vybavenia je úloha odkúpenie kultúrneho
domu od vlastníka Agroban s.r.o. Bátka.
Hencz Peter, starosta – Jednanie sa uskutočnilo za účasti vedenia Agrobanu s.r.o. kde z našej
strany bol predložený dokument - ohodnotenie budovy 56 000,00 €.
Zo strany Agroban s.r.o návrh predajnej ceny budovy 130000,00 €. Obec môže splácať ročne po
13000,00 € /aj formou kompenzácie z dani nehnuteľnosti/ s tým, že na začiatku kompenzácie by
súhlasili s prevodom nehnuteľnosti do vlastníctva obce. Tým by sme vedeli uchádzať o dotáciu
na rekonštrukciu budovy už ako vlastník.
Starosta žiadal poslancov, aby premýšľali na tomto návrhu z hľadiska obce či je výhodný a na
najbližšom zasadnutí svoje návrhy, doporučenia môžu predložiť.
-PaedDr.Seböková Csilla, riaditeľka ZŠ poďakovala poslancom za poskytnutú pomoc
a spoluprácu v roku 2015. Zaželala každému príjemné sviatky a šťastný Nový rok 2016.
Do diskusie nebol prihlásený nikto, preto starosta obce tento bod programu ukončil.

K bodu č 19. Schválenie návrhu uznesení
Predseda návrhovej komisie Ing.Karczag Jozef predložil obecnému zastupiteľstvu lna
schválenie návrh uznesení. Uznesenie od č.88/2015-OZ do uznesenie č.106/2015-OZ tvorí
prílohu tejto zápisnice.

K bodu č 20. Záver
Starosta obce poďakovala poslancom a všetkým prítomným za úspešnú spoluprácu v roku
2015. Blížia sa vianočné sviatky, zaželal každému príjemné prežitie vianočných sviatkov
v kruhu svojich najbližších a do nového roka poprial veľa šťastia, zdravia a úspechov.
Program desiateho zasadnutia OZ bol vyčerpaný a zasadnutie bolo ukončené o 20,10 hod.
Zapísala: Magdaléna Nagy Pálová

....................................................
Peter H e n c z
starosta obce Bátka

Overovatelia: Vas Róbert
Tóth Tomáš

Prílohu tejto zápisnice budú tvoriť uznesenia!

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

