
 
 

 
 
 

OBEC    B Á T K A 
 
 

Číslo:  02/OZ/2016 
 
 
 
 
 
 

Z á p i s n i c a 
 

napísaná v priebehu druhého  zasadnutia  
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 9.júna 2016 

o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Bátke. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBEC    B Á T K A 
 

 
Číslo:  02/OZ/2016 

 
 

 
Z á p i s n i c a 

napísaná v priebehu druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného 
dňa 9.júna 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     

 
Ďalší prítomní a pozvaní hostia: 
  Furmanová Ildikó, hlavná kontrolórka obce 
  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 z predošlého zasadnutia – 03.03.2016 
5. Prehodnotenie modernizácie verejného osvetlenia   
6. Vyhodnotenie aktivačných prác v obci  
7. Prehodnotenie opravy chodníkov v obci 
8. Záverečný účet obce Bátka za rok 2015 
9. Správa hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu  
10. Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2016 
11. Rozpočtové opatrenie č.2 – vykonanie zmeny v rozpočte  
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 druhé 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. K programu neboli 
žiadne návrhy na zmenu. Starosta obce navrhol hlasovať o programe tak, ako bol zverejnený. 
Poslanci hlasovali o programe, program 2. 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.Nagy Gabriela a Burszky Csaba. 

Zapisovateľka:  Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p.Magdalénu Nagy Pálovú. 
 
Hlasovanie:        Za – 7        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   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. 
N e s p l n e n é . 
 Uznesenie č. 30 a 99 – napojenie na kanalizáciu a ČOV – v  p l n e n í  
Uznesenie č.104 – Inventarizácia majetku obce – ročná  Termín dokončenia do 30.04.2016. 
S p l n e n é . 
Hlasovanie:        Za – 7        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Tóth Tomáš 
   Vas Róbert 
 



K bodu č.5. Prehodnotenie modernizácie verejného osvetlenia   
Starosta obce p.Peter Hencz informoval poslancov o ponuke prevádzkovania verejného 
osvetlenia. Ročné náklady obce na verejné osvetlenie – elektrika, údržba, materiál – 
stojí 5.400,00 Eur.  Firma, ktorá sa zaoberá s prevádzkou verejného osvetlenia obcí 
vypracovala ponuku pre našu obec. Pri zachovaní počtu svetelných bodov za celkové služby 
ročné náklady by predstavovali sumu 5.880.- Eur. V rozšírenej ponuke kde pri hlavnej ceste 
a na ceste III.triedy by boli výkonnejšie svietidlá aj navýšením počtu svetelných bodov t.j. 
172 svetiel za ročné náklady 11.430,00 Eur.  
Na základe Koncesnej zmluvy obec by platila iba za službu a  nepotrebuje vstupný kapitál. 
Poslancov ponuka  zaujala, ale  doporučili urobiť prieskum na trhu. 
 
Hlasovanie:        Za – 7        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Tóth Tomáš 
   Vas Róbert 
 
K bodu č.6. Vyhodnotenie aktivačných prác v obci  
Starosta obce p.Peter Hencz informoval poslancov o prevedených prácach zamestnancami 
UoZ na aktivačných prácach. Verejné priestranstvá sú udržiavané priebežne, sú pokosené aj 
cintoríny. Obec má uzvareté zmluvy s ÚPSVaR podľa § 52 na 19 osôb na dobu 6 mesiacov 
a to do 30.06.2016 a podľa § 54 na 7 osôb, ktorí sú zamestnaný na základe pracovnej zmluvy 
na dobu určitú od od 01.11.2015 do 31.07.2016 t.j. na 9 mesiacov. 
Dve ženy vypomáhajú v materskej škole. Mzdy a odvody 95 % je refundovaný z prostriedkov 
EÚ. Po ukončení zmluvy s ÚPSVaR obec mala záujem o zamestnanie občanov aj naďalej. 
Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nie je možné uzatvárať nové zmluvy. 
Poslanci brali na vedomie správu starostu obce. 
 
 Hlasovanie:        Za – 7        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Tóth Tomáš 
   Vas Róbert 
 
K bodu č.7. Prehodnotenie opravy chodníkov v obci 
Starosta obce p.Peter Hencz vyžiadal cenovú ponuku na údržbu chodníkov v obci  od ZŠ 
smerom k autobusovej zastávke, pred obchodmi a budovou obecného úradu a celé parkovisko 
vedľa OcÚ. Cenová ponuka je 27 390,00 € - asfaltovanie, oprava povrchu chodníkov. 
Plánovali sme opraviť chodníky v dolnej Bátke. Nakoľko cesta III.triedy po výstavbe 
kanalizácie a vodovodu nie je opravená tak, aby obrubníky bolo možné osadiť vedľa 
chodníkov, preto sme údržbu odkladali. Finančné prostriedky od BBSK na údržbu 850 m 
dĺžku chodníkov máme prisľúbené. 
Poslanci súhlasili s prioritou údržby chodníka od ZŠ k autobusovej zastávke. 
 



Hlasovanie:        Za – 7        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Tóth Tomáš 
   Vas Róbert 
 
K bodu č.8. Stanovisko  hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu  
Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2015 prečítala Ildikó Furmanová – hlavná kontrolórka 
obce. V stanovisku uviedla, že záverečný účet je v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, obec je povinná overiť účtovnú závierku za rok 2015 auditorom, záverečný účet 
bol zverejnený na úradnej tabuli, hospodárenie a finančné vzťahy obce vo vzťahu k okolitým 
subjektom bolo vysporiadané a obsahuje aj ďalšie náležitosti v súlade s predpismi. 
V stanovisku doporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet a celoročné 
hospodárenie obce bez výhrad. 
Poslanci stanovisko hlavnej kontrolórky obce vzali na vedomie. 
Hlasovanie:        Za – 7        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Tóth Tomáš 
   Vas Róbert 
 
K bodu č.9. Záverečný účet obce Bátka za rok 2015 
Hlavná kontrolórka obec p.Ildikó Furmanová informovala poslancov o spracovaní 
záverečného účtu. Tento bol zverejnený na úradnej tabuli a na stránke obce. Poslanci sa 
s obsahom oboznámili, nemali pripomienky, ani otázky k prerokovanému bodu programu. 
Záverečný účet a celoročné hospodárenie schválili bez výhrad. 
 
Hlasovanie:        Za – 7        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Tóth Tomáš 
   Vas Róbert 
 
K bodu č.10. Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2016 
Hlavná kontrolórka obce p.Ildikó Furmanová predložila obecnému zastupiteľstvu na 
schválenie plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2016.  
V zmysle § 18 f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov je povinnosťou hlavného kontrolóra predložiť raz za 6 mesiacov na 
schválenie obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti. Predložený materiál 
nemá dopad na rozpočet obce, činnosť obecného úradu a orgány samosprávy obce. 
 



Hlasovanie:        Za – 7        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Tóth Tomáš 
   Vas Róbert 
 
K bodu č.11. Rozpočtové opatrenie č.2 – vykonanie zmeny v rozpočte 
Starosta predniesol návrh druhej úpravy rozpočtu na rok 2016. Návrh bol zverejnený na 
úradnej tabuli. Rozpočet výdavkov bol upravený za podmienky dodržania vyrovnaného 
rozpočtu. Znížená bola výdavková položka splátky úveru o 4 898,95 €. Celková suma 
bežných výdavkov a kapitálových výdavkov bola dodržaná, zmeny sú navrhované len formou 
presunu v rámci jednotlivých kapitol rozpočtu. Starosta vyzval poslancov na podanie 
pripomienok k prerokovanému bodu programu. Neboli vznesené zásadné pripomienky 
a poslanci úpravu rozpočtu schválili jednohlasne. 
 
Hlasovanie:        Za – 7        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Tóth Tomáš 
   Vas Róbert 
 
 
K bodu č.12. Aktuálne otázky – Použitie rezervného fondu 
Starosta obce p.Peter Hencz predložil návrh poslancom na schválenie použitie rezervného 
fondu na rekonštrukciu chodníkov v obci ako to bolo prejednané v programovom bode č.7. 
Z rezervného fondu na tento účel doporučil vyčleniť finančné prostriedky vo výške  
30 000,00 €.   
 
Hlasovanie:        Za – 7        Proti – 0          Zdržalo sa – 0 
                      Bódiová Andrea 
   Burszky Csaba 
   Ing.Karczag Jozef 
   Nagy Gabriel 
   Simon Zoltán 
   Tóth Tomáš 
   Vas Róbert 
 
 
K bodu č.13.  D i s k u s i a  
 

- Starosta obce p.Peter Hencz poďakoval poslancom za organizovanie kultúrnych akcií 
Májovej vatry a Deň detí.  
Ďalej informoval poslancov o dokončení strechy na budove Materskej školy. Dodávateľ 
odviedol dobrú prácu. Počas letných prázdnin plánujeme aj  vnútorný náter obnoviť. 



Informoval poslancov o spoločnom postupe obcí vrámci Mikroregiónu BD – získaním dotácie 
zabezpečiť traktor ktorý má slúžiť obciam v MR. 
Ďalej doporučil poslancom organizovať deň obce  27.augusta 2016. Poslanci s návrhom 
súhlasili. 
Ďalej starosta obce informoval poslancov o konaní výjazdového rokovania vlády v Rimavskej 
Sobote a to dňa 23.06.2016. Navštívia aj našu obec. Žiadal poslancov o účasť na tomto 
stretnutí. 

- Vas Róbert, poslanec a zamestnanec ZŠ sa sťažoval na občanov  obce ktorí robia 
neporiadok v celom ariály ZŠ – na ihrisku, medzi pavilónmi. Vo večerných hodinách zo 
športového ihriska sa presunú medzi pavilónmi, kde zanachajú za sebou iba neporiadok 
a kopec smetí. Obecné zastupiteľstvo ešte v roku 2013 prijalo nariadenie o zdržiavaní sa na 
území Základnej školy, v ktorom je povolené užívať iba športové ihriská a zakazuje sa 
zdržiavať na ostatných plochách ZŠ. Za účelom nápravy platné nariadenie obce bolo 
vyvesené na bráne ZŠ.  

- PaedDr.Sebőková Csilla, riaditeľka ZŠ vyslovila nespokojnosť. Dodržiavať poriadok 
na území ZŠ sa nám nepodarí. Žiadala starostu obce vybudovať oplotenie tak, aby zo 
športového ihriska sa nedostali do areálu ZŠ. 
Ďalej žiadala starostu obce cez miestny rozhlas upozorniť občanov na dodržiavanie nariadenia 
obce, o zákaze zdržiavania sa medzi pavilónmi ZŠ. 
Riaditeľka ZŠ informovala poslancov o príprave oslavy 50. rokov existencie ZŠ, ktorá sa 
koná 2.septembra 2016. 

- Bódiová Andrea, poslankyňa sa informovala, kedy bude vystavený veľkokapacitný 
kontajner na smeti  v obci.  

- Starosta obce p.Peter Hencz informoval poslancov, že štyri kusy zelených nádob na  
sklo boli rozložené v obci a to pri obchode Malibu, v dolnej Bátke pri Požiarnej zbrojnici, na 
čerpacej stanici a pod šopou pri triedení odpadu.  
Zo strany občanov je požiadavka na zber elektroodpadu. Nakoľko priestor na uskladnenie 
elektroodpadov nemáme dojednáme termín s Fy.Brantner na odvoz ktorý bude zverejenený, 
vyhlásený v MR a občania elektrospotrebiče vhodné na likvidáciu vyložia pred dom. 

- Nagy Gabriel, poslanec sa informoval o správcovstve bytového domu č.180. 
Starosta p.Peter Hencz – treba zvolať vlastníkov bytov, aj obec má vo vlastníctve 7 bytov 
a rozhodnúť o ďalšom riešení. 
 
K bodu č 14.  Schválenie návrhu uznesení 
 Predseda návrhovej komisie Ing.Karczag Jozef predložil obecnému zastupiteľstvu   
návrh uznesenia. Uznesenie od č.11/2016-OZ   do  uznesenie č.20/2016-OZ tvorí prílohu tejto 
zápisnice.  

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

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21,00 h. 

 
Zapísala: Magdaléna Nagy Pálová 

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

                                                               Peter  Hencz, starosta 

Overovatelia: Nagy Gabriel ............................   

 

  Burszky Csaba ......................... 


