
 
 

 
 
 

OBEC    B Á T K A 
 
 

Číslo:  01/OZ/2016 
 
 
 
 
 
 

Z á p i s n i c a 
 

napísaná v priebehu prvého  zasadnutia  
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 3.marca 2016 

o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Bátke. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBEC    B Á T K A 
 

 
Číslo:  01/OZ/2016 

 
 

 
Z á p i s n i c a 

napísaná v priebehu prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 
3.marca 2016 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     

Neprítomný: Burszky Csaba  
 
Ďalší prítomní a pozvaní hostia: 
  PaedDr.Seböková Csilla, riaditeľka ZŠ Bátka  
  Nagy Pálová Magdaléna – pracovníčka OcÚ 
 
    

P r o g r a m : 

1. Otvorenie 
2. Voľba  návrhovej komisie,  
3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
4. Kontrola plnenia prijatých uznesení  
5. Zámer predaja majetku obce – na základe zákona č.138/1991 Z.z.§ 9a, ods. 1 písm. c/ 

hodný osobitného zreteľa  
6. Stanovenie ceny pozemku  
7. Územné rozhodnutie – park /záhrada/ 
8. Smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Bátka 
9. Prvé rozpočtové opatrenie – zmena rozpočtu 
10. Poplatok za užívanie obecnej kanalizácie a ČOV /zmluvy, termín, okruh užívateľov/ 
11. Doplnenie VZN č.3/2009 o určení školského obvodu ZŠ na území obce Bátka 
12. Aktuálne otázky – žiadosti občanov a organizácií 
13. D i s k u s i a 
14. Návrh na uznesenie 
15. Záver 

 



K bodu č.1. Otvorenie zasadnutia  
 
V roku 2016 prvé 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 6 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. K programu neboli 
žiadne návrhy na zmenu. Starosta obce navrhol hlasovať o programe tak, ako bol zverejnený. 
Poslanci hlasovali o programe, program 1. riadneho zasadnutia OZ v r.2016 bol schválený 
jednohlasne.  
 
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.  Za predsedu návrhovej komisie starosta odporučil 
poslanca Ing.Jozefa Karczaga  za členov  komisie Nagy Gabriela a  Bódiovú Andreu. 

Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov  

p.Vas Roberta a Simon Zoltána. 

Zapisovateľka:  Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p.Magdalénu Nagy Pálovú. 
 
 
Hlasovanie:        Za – 6        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Tóth Tomáš 
   Vas Róbert 
 
K bodu č.4. Kontrola plnenia prijatých uznesení  
Kontrolu plnenia uznesení vykonal p.Peter Hencz, starosta obce. 
Plnenie uznesení OZ : 
Uznesenie č.26/2015 Vyžiadanie právneho stanoviska vo veci nedoplatku na nájomnom   
u p.Pásztora – písomné vyjadrenie advokáta nemáme. 
Opatrenie:  uskutočniť stretnutie s advokátom za účasti aj poslancov do 30.04.2016. 
 
 Uznesenie č. 30 – napojenie na kanalizáciu a ČOV – v  p l n e n í  
Uznesenia č.43 A – Geom.plán na pozemok SPF 613/1 – detské ihrisko – GP vypracovaný 

Oddychovo-relaxačná zóna – žiadosť o dotáciu odoslaná, čakáme na 
vyjadrenie, po úspešnosti projektu bude aj ihrisko 
43 B – Geom.plán na pozemky pod  ZŠ – multifunkčné ihrisko – 
pristúpiť k odkúpeniu pozemkov od vlastníkov pod ihriskom 
43 C – Projektová dokumentácia na multifunkčné ihrisko čakáme na 
vypísanie výzvy, kedy môžeme požiadať o dotáciu 

 
Uznesenie č.99 VZN kanalizácia a ČOV – bod programu – posledný termín do 30.04.2016 
 
Uznesenie č.104 – Inventarizácia majetku obce – ročná  Termín dokončenia do 30.04.2016. 



Hlasovanie:        Za – 6        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Tóth Tomáš 
   Vas Róbert 
 
K bodu č.5 Zámer predaja majetku obce – na základe zákona č.138/1991 Z.z.§ 9a, ods. 1 
písm. c/ hodný osobitného zreteľa  
Vlastníci bytov  v bytových domoch v Bátke majú postavené garáže a sklady na obecných 
pozemkoch  vedených na LV č.631.  
Obecné zastupiteľstvo súhlasí predajom pozemkov hodný ososbitného zreteľa ako 
neprístupné a nevyužiteľné pre obecné účly parc.CKN 33/2. 
 
Hlasovanie:        Za – 6        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Tóth Tomáš 
   Vas Róbert 
 
K bodu č.6   Stanovenie ceny pozemku  
 
Obecné zastupiteľstvo v Bátke určilo  cenu za 1 m2 pozemku v k.ú Bátka parc.CKN 33/2      
3,08 EUR. 
 
Hlasovanie:        Za – 6        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Tóth Tomáš 
   Vas Róbert 
 
 
K bodu č.7  Územné rozhodnutie – park /záhrada/ 
Obec dala vypracovať územné rozhodnutie na vybudovanie oddychovej zóny ktorú plánuje 
vybudovať v záhrade OZS. V územnom rozhodnutí druh pozemku je uvedený ako park. 
V súčasnosti v katastri nehnuteľností je vedený ako záhrada. 
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo so zmenou druhu pozemku. 
 
Hlasovanie:        Za – 6        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Tóth Tomáš 
   Vas Róbert 



K bodu č.8  Smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly  
v pôsobnosti Obce Bátka 

Starosta obce p.Peter Hencz predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie Smernicu 
o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Bátka. Dokument bol každému 
poslancovi doručený emailom. 
Smernica upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly, 
realizovanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole  a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o FK). 
Smernica  je súčasťou jednotného a komplexného systému finančného riadenia, 
zabezpečujúceho dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a dodržiavanie 
hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti  pri hospodárení  s verejnými prostriedkami 
orgánu verejnej správy (ďalej len VS), ktorým je Obec  B á t k a  (ďalej len obec v príslušnom 
tvare) ako aj pri iných činnostiach obce.  
Smernica podrobnejšie upravuje pôsobnosť v oblasti finančnej kontroly v rámci obce. 
Cieľom smernice je zabezpečiť jednotnú aplikáciu ustanovení § 7 - § 9  zákona o FK.  
Smernica bola jednohlasne schválená. 
 
Hlasovanie:        Za – 6        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Tóth Tomáš 
   Vas Róbert 
 
K bodu č.9   Prvé rozpočtové opatrenie – zmena rozpočtu 
Základná škola s právnou subjektivitou požiadala zriaďovateľa o vykonanie zmeny v rozpočte 
u bežných príjmov. Zmeny sa dotýkajú položky z dotácií poskytnutých obcou  na mzdy 
a prevádzku ŠJ a ŠKD a tvorí prílohu zápisnice. 
Rozpočtovým opatrením č.1 je potrebné vykonať zmeny položiek príjmovej časti bežný 
rozpočet – nedoplatky na daniach a poplatkoch za predchádzajúci rok -  a s úpravou položiek vo 
výdavkovej časti bežný rozpočet – výdavky na ktoré neboli vytvorené položky a rozpočet. 
Rozpočtové opatrenie č.1 bolo jednohlasne schválené a tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Hlasovanie:        Za – 6        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Tóth Tomáš 
   Vas Róbert 
 
 
K bodu č.10   Poplatok za užívanie obecnej kanalizácie a ČOV /zmluvy, termín, okruh 
užívateľov/ 
Starosta obce predložil návrh na oslobodenie od platenia poplatku za užívanie obecnej 
kanalizácie a ČOV Základnu školu, Materskú školu a Obvodné zdravotné stredisko. 
OZ určilo posledný termín na napojenie domácnosti na obecnú kanalizáciu  do 30.04.2016. 
Po tomto termíne pristúpi obec k uloženie sankcií za porušenie VZN. 
 



Hlasovanie:        Za – 6        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Tóth Tomáš 
   Vas Róbert 
 
K bodu č.11   Doplnenie VZN č.3/2009 o určení školského obvodu ZŠ na území obce 
Bátka 
Obec Bátka, ako zriaďovateľ  ZŠ – AI Bátka podľa § 30 ods. 2 zákona č.245/2008 Z.z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov na 2. stupni ZŠ slovenského oddelenia  nemôže zriadiť samostatné 
triedy z dôvodu nízkeho počtu žiakov. Činnosť slovenského oddelenia  je pozastavená na 
dobu neurčitú.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo vo VZN  o určení školského obvodu v článku 2 Určenie 
školského obvodu -  ročník 5. – 9. slovenské oddelenie patrí do školského obvodu  Mesta  
Rimavská Sobota. 
 
Hlasovanie:        Za – 6        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Tóth Tomáš 
   Vas Róbert 
 
K bodu č.12   Aktuálne otázky – žiadosti občanov a organizácií 

- Ponuka na odkúpenie pozemku pod areálom Základnej školy v Bátke  od  Vargovej 
Júlie Bátka č.39. Vlastní pozemok pod futbalovým ihriskom. Obec plánuje prestavať športové 
ihrisko z prostriedkov ESF. Dotácie na prestavbu obec môže získať len na pozemky vo 
vlastníctve obce. Poslanci súhlasili s odkúpením pozemku, treba dohodnúť na cene. 
 
 -V obci oznamy v miestnom rozhlase odosielať občanom aj formou sms správ. 
 
 -Stavebné pozemky v Bátke  je možné vybaviť u SPF. Proces odkúpenia pozemku je 
zdlhavý. 
 
 -Zriadenie Dobrovoľného požiarneho zboru v Bátke – obec dostala od štátu požiarny príves 
ktorý môžeme používať aj pri záplavách. Treba vytvoriť z dobrovoľníkov akčnú skupinu. 
 
 -Vytvorenie Miestnej akčnej skupiny z obcí patriace do troch mikroregiónoch, t.č. 
vypracujeme spoločnú stratégiu spolupráce. 
 
 -Mács József, spisovateľ, rodák z Bátky, čestný občan Bátky oslavuje životné jubileum. 
23. a 24.apríla 2016 organizujeme v obci oslavu jeho životného jubilea a z jeho tvorby 
divadelné predstavenie. 
 
 
 



Hlasovanie:        Za – 6        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Tóth Tomáš 
   Vas Róbert 
 
K bodu č.13    D i s k u s i a 

- Peter Hencz, starosta obce požiadal poslancov pri príprave a uskutočnení májovej 
vatry. 

- Nagy Gabriel informoval poslancov, že aj v tomto roku je možné prihlásiť sa na 
jazykový kurz z angličtiny, ktorú bezplatne poskytujú dobrovoľníci cez leto v ZŠ. 

- Bódiová Andrea žiadala vyčistiť židovský cintorín v Bátke, ktorý je veľmi zaburinený. 
- Tóth Tomáš žiadal osadiť spomaľovače na novej ulici. Jestvujúce sa veľmi osvedčili. 
- Szívosová Mária žiadala starú kanalizáciu prečistiť, nakoľko veľmi zapácha. 
Ďalej žiadala častejšiu kontrolu zo strany polície v dolnej Bátke na vodičov, ktorí 
nedodržiavajú povolenú rýchlosť v obci. 

- Mgr.Dubovicky Gejza doporučil vybudovať prístrešok na smetné nádoby pri 
bytovkách. 40 rodín musí svoje smeti skladovať v pivnici, nakoľko odvoz TKO je len 
raz týždenne a nevedia kde uložiť do nádob. 
Žiadal starostu obce, aby v strede obce nevydali a nepovoľovali výstavbu 
hospodárskych budôv. Ďalej doporučil viac verejnej zelene v obci s ľavičkami. 
Školopovinné deti z iných obcí po vyučovaní a niekedy aj počas vyučovania sú veľmi 
hluční. Zdržiavajú sa okolo bytoviek a obchodu, so svojim nevhodným správaním 
vyrušujú aj miestnych obyvateľov. Zo strany obce je zabezpečený dozor, dvaja 
hliadkujúci je malý počet na veľa detí. Zodpovednosť za deti má aj škola, keď počas 
vyučovania žiaci sú na uliciach. 

- PaedDr Csilla Seböková, riaditeľka ZŠ nesúhlasila s názorom p.Dubovickyho. 
Žiak v areály školy je v bezpečí. Keď opustí areál školy za mladistvého je zodpovedný 
rodič. 
 

K bodu č 14.  Schválenie návrhu uznesení 
 Predseda návrhovej komisie Ing.Karczag Jozef predložil obecnému zastupiteľstvu   
návrh uznesenia. Uznesenie od č.01/2016-OZ   do  uznesenie č.10/2016-OZ tvorí prílohu tejto 
zápisnice.  

K bodu č 11.  Záver 
 Nakoľko program prvého zasadnutia bol vyčerpaný, p.Peter Hencz, starosta poďakoval 
poslancom  a ostatným prítomným  za účasť a zasadnutie ukončil. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21,30 h. 

 
Zapísala: Magdaléna Nagy Pálová 

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

                                                               Peter    H e n c z           
                   starosta obce Bátka 

 

Overovatelia:  
 


