OBEC

BÁTKA

Číslo: 01/OZ/2015

Zápisnica
napísaná v priebehu prvého ustanovujúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 2.januára 2015
o 19,00 hod. na Obecnom úrade v Bátke.

OBEC

BÁTKA

Číslo: 01/OZ/2015

Zápisnica
napísaná v priebehu prvého ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Bátke, konaného dňa 2.januára 2015 o 19,00 hod. na Obecnom úrade v Bátke.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice
Mács Zolltán – odchádzajúci starosta
Hencz Peter – novozvolený starosta
Poslanci a novozvolení poslanci:
1. Ing.Karczag Jozef
2. Burszky Csaba
3. Bak Róbert
4. Zsíros Ondrej
5. Hornyák Ján
6. Tóth Tomáš
7. Vas Róbert
8. Simon Zoltán
9. Bódiová Andrea
10. Nagy Gabriel
Ďalší prítomní a pozvaní hostia:
Bódi Fejesová Monika – predseda Miestnej volebnej komisie
Furmanová Ildikó – hlavná kontrolórka
PaedDr.Sebőková Csilla – riaditeľka ZŠ Bátka
PaedDr.Gyuránová Agnesa, za MO CSEMADOK
N.t.Boros Štefan, farár Ref.cirkvi Bátka
Nagy Pálová Magdaléna – pracovníka OcÚ
Verejnosť:

obyvatelia obce Bátka podľa prezenčnej listiny v počte 10.

PROGRAM
I. Časť
1. Otvorenie zasadnutia – Štátna hymna SR
2. Určenie zapisovateľa zápisnice
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/
a odovzdanie osvedčení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignii.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Príhovor novozvoleného starostu
Diskusia
II. Časť
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
Určenie overovateľov zápisnice, určenie návrhovej a volebnej komisie
8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch
podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
9. Návrh na zriadenie komisií OZ a voľba ich predsedov a členov
10. Určenie platu starostu obce
11. Určenie sobášiacich
12. D i s k u s i a
13. Schválenie návrhu uznesení
14. Záver
K bodu č.1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie prvého ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bátke bolo
zahájené štátnou hymnou SR. Všetci prítomní povstali – zaznela štátna hymna Slovenskej
republiky.
Po odznení štátnej hymny p.Zoltán Mács, doterajší starosta obce privítal všetkých
prítomných a zároveň oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote
a účastníci zasadnutia boli včas pozvaní. Zasadnutie obecného zastupiteľstva je zo zákona
verejné, preto pozvánka bola zverejnená na úradnej tabuli a na webovej stránke obce Bátka
dňa 22.12.2014.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášaniaschopné.
K bodu č.2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Tóth Tomáš, Zsíros Ondrej
Zapisovateľka:
Magdaléna Nagy Pálová.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Nehlasovali: 0
Hlasovanie:
Za – 7
Proti – 0
Hencz Peter
Ing.Karczag Jozef
Burszky Csaba
Bak Róbert
Hornyák Ján
Tóth Tomáš
Zsíros Ondrej

Zdržalo sa – 0

K bodu č.3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
/ďalej len OZ a odovzdanie osvedčení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva
Starosta obce p.Zoltán Mács vyzval predsedníčku miestnej volebnej komisie
p.Moniku Bódi Fejesovú, aby oznámila výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v roku
2014. Predsedníčka miestnej volebnej komisie oboznámila všetkých prítomných s výsledkami
volieb, ktoré sa konali 15.11.2014 do orgánov samosprávy obcí v roku 2014.
Počet voličov 724, voliči ktorí sa zúčastnili volieb 520 t.j. 72 %.
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov OZ:
1. Róbert Vas
179 hlasov
2. Ing.Jozef Karczag
170 hlasov
3. Andrea Bódiová
164 hlasov
4. Zoltán Simon
153 hlasov
5. Csaba Burszky
143 hlasov
6. Gabriel Nagy
142 hlasov
7. Tomáš Tóth
134 hlasov
N á h r a d n í c i – kandidáti, ktorí neboli zvolení
1. Bc Henrieta Németh
133 hlasov
2. Viťazoslav Bene
132 hlasov
3. Gabriel Péntek
130 hlasov
4. Ildikó Szabóová
126 hlasov
5. Peter Furman
121 hlasov
6. Gabriel Ruszó
121 hlasov
7. Norbert Hajdú
117 hlasov
8. Vojtech Gál
113 hlasov
9. Ján Hornyák
113 hlasov
10. Marcela Kubánková
106 hlasov
11. Mária Szívosová
96 hlasov
12. Ing.Lea Csíkfejesová
91 hlasov
13. Anna Vasová
54 hlasov
14. Zuzana Jokmanová
45 hlasov
15. Zuzana Pisárová
32 hlasov
Za starostu obce bol zvolený Peter H e n c z
s počtom platných hlasov 165.
Neúspešný kandidát na starostu obce: Mgr.Gejza Dubovicky
161
Zoltán Mács
154
Gabriel Pásztor
24
Ing.Peter Baranay
13
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Nehlasovali: 0
Hlasovanie:
Za – 7
Proti – 0
Zdržalo sa – 0
Hencz Peter
Ing.Karczag Jozef
Burszky Csaba
Bak Róbert
Hornyák Ján
Tóth Tomáš
Zsíros Ondrej

K bodu č.4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignii.
Starosta obce p.Zoltán Mács vyzval novozvoleného starostu obce p.Petra Hencza o zloženie
sľubu starostu obce, ktorý znie:
,,Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné
zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej
funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.
Novozvolený starosta obce p.Peter Hencz svoj sľub vykonal a svojim podpisom
potvrdil zloženie sľubu na osobitnom liste. K zvoleniu za starostu obce mu zablahoželal
p.Zoltán Mács, odchádzajúci starosta, odovzdal insignie a poveril ho vedením zasadnutia OZ.
Po vykonaní sľubu predseda miestnej volebnej komisie p.Monika Bódi Fejesová,
slávnostne odovzdala novozvolenému starostovi obce osvedčenie o zvolení za starostu obce
vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2014. Novozvolený starosta obce po
slávnostnom vykonaní sľubu sa ujal vedenia ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Nehlasovali: 0
Hlasovanie:

Za – 7
Hencz Peter
Ing.Karczag Jozef
Burszky Csaba
Bak Róbert
Hornyák Ján
Tóth Tomáš
Zsíros Ondrej

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Zoltán M á c s
Starosta

Overovatelia: Tóth Tomáš
Zsíros Ondrej

K bodu č.5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Novozvolený starosta p. Peter Hencz vyzval vo voľbách úspešných kandidátov na poslancov
OZ, aby zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Text sľubu prečítala p.Monika Bódi Fejesová, ktorý znie:
,,Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca
obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia
a svedomia“.
Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva svoj sľub jednotlivo vykonali
a svojim podpisom potvrdili zloženie sľubu na osobitnom liste. Starosta obce zablahoželal
poslancom OZ a predseda volebnej komisie p.Monika Bódi Fejesová odovzdala
novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva osvedčenie o zvolení za poslanca do
Obecného zastupiteľstva obce Bátka vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2014.
Novozvolený poslanec OZ p.Gabriel Nagy odovzdal písomné vyhlásenie, že mandát poslanca
OZ počas výkonu štátnej služby bude vykonávať bez odmeny.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Nehlasovali: 0
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.6 Príhovor novozvoleného starostu
Novozvolený starosta obce p.Peter Hencz svoje vystúpenie začal poďakovaním svojmu
predchodcovi Zoltánovi Mácsovi za 16 rokov odvedenú obetavú prácu v prospech obce.
Poďakoval odchádzajúcim poslancom OZ p.Jánovi Hornyákovi, Ondrejovi Zsírosovi
a Róbertovi Bakovi za prácu v OZ a poprial im veľa zdravia, šťastia úspechov v ďalších
rokoch života.
Ďalej poďakoval všetkým prítomným i všetkým občanom obce, ktorí ho svojimi hlasmi
podporili vo voľbách za starostu obce vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2014.
Potom sa prihovoril k novozvoleným poslancom OZ a poprosil ich, aby sa pokúsili riešiť
problémy spoločne a aby dbali na to, že oni sú tí ktorí reprezentujú našu obec. Konštatoval,
aby sa snažili riešiť situácie v prospech obyvateľov obce s rešpektovaním zákonov. Poprial
novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva veľa síl, pracovných úspechov a dobrého
rozhodovania do nového volebného obdobia. Ďalej sa zaviazal, že v spolupráci s poslancami
sa bude snažiť zo všetkých síl, aby obec Bátka sa rozvíjala k spokojnosti všetkých občanov
a atmosféra medzi občanmi bola čo najlepšia a tiež sa zaviazal, že bude pokračovať
v aktivitách, ktoré sú už rozbehnuté.

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Nehlasovali: 0
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.7 . Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
určenie overovateľov zápisnice, určenie návrhovej a volebnej komisie
Starosta obce p.Peter Hencz prečítal návrh programu ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva. Konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci OZ, zasadnutie OZ je
uznášaniaschopné. Starosta obce vyzval novozvolených poslancov OZ, aby hlasovali
o schválení programu ustanovujúceho zasadnutie OZ.
V bode č.2 za overovateľa zápisnice bol určený p.Ondrej Zsíros, ktorý ukončil mandát
poslanca. Za overovateľa zápisnice starosta určil novozvoleného poslanca Vas Róberta.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Nehlasovali: 0
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. 8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
Tento bod programu na návrh p.Petra Hencza, starostu obce bol odročený. Ako dôvod
uviedol, že zástupcu starostu budú určiť na najbližšom zasadnutí OZ.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Nehlasovali: 0
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. Návrh na zriadenie komisií OZ a voľba ich predsedov a členov
Starosta obce p.Peter Hencz predložil obecnému zastupiteľstvu zriadiť nasledovné komisie
pre funkčné obdobie 2014 - 2018 a to
1/ Komisiu na ochranu verejného záujmu /zákon 357/2004 Zb./
2/ Komisiu finančnú
3/ Komisiu ochrany verejného poriadku
4/ Komisiu pre kultúru, šport, mládeže a školstvo
Starosta obce vyzval poslancov OZ, aby sa vyjadrili k návrhu, prípadne zmenili
návrh. Nakoľko poslanci nemali žiadne dotazy starosta vyzval poslancov OZ,
aby hlasovali o schválení komisií.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Nehlasovali: 0
Hlasovanie:

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

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Starosta obce p.Peter Hencz predložil obecnému zastupiteľstvu návrh náplne práce
jednotlivým komisiám a žiadal poslancov, aby sa vyjadrili k návrhu. Prečítal poslancom
vymedzenie úloh pre jednotlivé komisie, aby sa mohli k nim vyjadriť.
1. Komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Vymedzenie úloh komisie:
• Prijímať písomné oznámenia starostu obce podľa článku 7 ods.1 a čl.8 ods.5
Ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení neskorších zmien a noviel a v prípade pochybnosti o ich úplnosti
a pravdivosti požadovať od dotknutých funkcionárov vysvetlenia.
• Podávať podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania ¨podľa zákona
č.511/1992 Zb. na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení.
• Sprístupňovať /poskytovať/ informácie o prijatých písomných oznámeniach podľa čl.7
ods. 1 v rozsahu a spôsobom ustanovenom zákonom č.211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám rešpektujúc limity ustanovené zákonom /čl.7, ods.7 až 9/.
• Predkladať zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného
záujmu
• Udeľovať výnimky podľa čl.8 ods.4 starostovi obce do jedného roka od ukončenia
funkcie zo zákazov uvedených v čl.8 ods.1 ústavného zákona.
• Kontrolovať dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona
o obecnom zriadení funkcionármi obce /vrátane hlavného kontrolóra/ a v prípade
potreby predkladať príslušné návrhy zastupiteľstvu.

2. Finančnej komisie
Vymedzenie úloh komisie:
• Prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce
• Prerokováva a vyjadruje sa k návrhu a menám rozpočtu obce vrátane príspevkových
a rozpočtových organizácií /ďalej len rozpočtu obce/ na príslušný rok
• Prerokováva a hodnotí štvrťročné výsledky plnenia rozpočtu obce ako i účelovosť
a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov
• Prerokováva a vyjadruje sa k záverečnému účtu obce
• Prerokováva a vyjadruje sa k prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce
• V potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ
3. Komisie pre ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností
Vymedzenie úloh komisie:
• Spolupracuje pri riešení úloh na zverenom úseku činnosti v rozsahu stanovenom
príslušnými zákonmi
• Rieši podnety, žiadosti a sťažnosti občanov na zverenom úseku činnosti
• Dohliada pri udržiavaní verejného poriadku v obci
• Prerokováva návrhy VZN, resp. iných materiálov v oblasti svojej pôsobnosti
• Prejednáva a vybavuje podnety a sťažnosti občanov
• V potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ
4. Komisie pre kultúru, šport, mládeže a školstvo
Vymedzenie úloh komisie:
• Spolupracuje a komunikuje s Obecným úradom a Zborom pre občianske záležitosti,
zabezpečujúcim výkon kultúry v obci
• Organizuje a spolupracuje s Obecným úradom pri organizovaní kultúrnych,
športových a spoločenských podujatí v obci
• Vykonáva kontrolu dodržiavania VZN vo oblasti svojej pôsobnosti
• V potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ
Nakoľko poslanci nemali žiadne dotazy a návrhy na doplnenie
starosta p.Peter Hencz vyzval poslancov OZ, aby hlasovali o určení náplne
práce komisií.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Nehlasovali: 0
Hlasovanie:

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

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Starosta obce p.Peter Hencz predložil návrh na voľbu predsedu jednotlivých komisií
nasledovne:
Za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu – poslanec Nagy Gabriel
Za predsedu finančnej komisie – poslankyňa Bódiová Andrea
Za predsedu Komisie ochrany verejného poriadku: starostu p. Peter Hencz
Za predsedu Komisie pre kultúru, šport, mládeže a školstvo poslanec Vas Róbert
Starosta obce vyzval poslancov OZ, aby sa vyjadrili k návrhu, prípadne zmenili
návrh. Nakoľko poslanci nemali žiadne pozmeňovacie návrhy starosta vyzval
poslancov OZ, aby hlasovali o schválení predsedov komisií.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Nehlasovali: 0
Hlasovanie:

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

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Starosta obce p.Peter Hencz doporučil obecnému zastupiteľstvu, aby členov komisií volili na
najbližšom zasadnuti OZ na návrh predsedov.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Nehlasovali: 0
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 10. Určenie platu starostu obce
Predseda návrhovej komisie Ing.Karczag Jozef predložil obecnému zastupiteľstvu návrh platu
novozvolenému starostovi obce na schválenie.
Podľa § 3 odsek 1 zákona číslo 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v z. n. p., patrí starostovi obce plat, ktorý je súčinom
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a príslušného násobku.
S ohľadom na počet obyvateľov obce v rozmedzí od 500 do 1000, ide konkrétne o násobok
1,65. Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2013 vyčíslená

Štatistickým úradom SR je stanovená na sumu 824,00 Eur (podľa § 4 ods. 1./ 1,65 =
1 360,00 € s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu t.j. od 2.januára 2015
Prípadne:
v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona zvýšený plat o ......... % mesačne.
Poslanci zvýšenie platu t.č. nedoporučili a základný plat schválili jednohlasne.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Nehlasovali: 0
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 11. Určenie sobášnych dní a voľba sobášiacich z radov poslancov OZ
Starosta obce p.Peter Hencz predložil obecnému zastupiteľstvu návrh
a/ sobášne dni v obci Bátka – na dni v týždni:
piatok, sobota
sobášnymi dňami nie sú štátne a cirkevné sviatky.
sobášne hodiny: od 13.00 h do 15.00 h
sobášnou miestnosťou je sobášna sieň nachádzajúca sa v budove sídla
Obecného úradu, Bátka č.161,
Náhrady mimo určenej doby
10,00 Eur
mimo určenej miestnosti 100,00 Eur, ktoré sú príjmom obce.
b/ za sobášiaceho okrem starostu volí z radov poslancov OZ
poslanca T ó t h Tomáša
poslankyňu Bódiovú Andreu
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Nehlasovali: 0
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. D i s k u s i a
Poslanci si rozdelili medzi sebou poslanecké obvody, v ktorých budú vykonávať prácu a súpis
hospodárskych zvierat.
Je vytvorených sedem obvodov nasledovne:
I. obvod – Poslanec V a s Róbert
12 – 22 Mács Zoltán – Fôzô Alexander
53 - 56 Máté Robert ml. a 4 bj. pri MŠ
60 – 79 Maďar Milan - Bari Igor
II. obvod - Poslanec Tóth Tomáš
23 – 52 Kunštár Štefan – Bene Víťazoslav
203
Miklós Barnabáš
III. obvod – Poslanec Simon Zoltán
2–5
Belica Štefan – Szívos Zoltán
80 – 91 Szívos Róbert – Gyôrgy Mária
94 – 114 Dohonyi Ján – Lovas Július
159
Varga Ladislav
IV. obvod – Poslanec Burszky Csaba
122 – 128 Belica Ladislav - Vas Anna
131 – 151 Kožiaková Mária – Lázók Vojtech
155 – 158 Molnár Anna – Burszky Ján
V. obvod – Poslanec Ing.Karczag Jozef
163 – 171 Csíkfejes Árpád – Broskovics Helena
252 – 272 Gál Béla – Furman Peter
VI. obvod – Poslanec Nagy Gabriel
173 – 180 Všetky byty
VII. obvod – Poslankyňa Bódiová Andrea
182 – 251 Boholy Júlia – Bódi Attila
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Nehlasovali: 0
Hlasovanie:

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

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Kontrolórka obce p.Ildikó Furmanová doporučila určiť zamestnancov obce na platobný styk
s finančnými inštitúciami, ktorí sú oprávnení podpisovať bankové prevody, výbery a
majú podpisové vzory
1. Hencz Peter, starosta
2. Nagyová Jaroslava – účtovníčka
3. Nagy Pálová Magdaléna - mzdová účtovníčka

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Nehlasovali: 0
Hlasovanie:

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

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

- Poslanec Tóth Tomáš sa informoval u odstupujúceho starostu p.Zoltána Mácsa, kedy bude
v obci vybudovaný optický kábel.
- Mács Zoltán – s fy. RS Net zmluva je už podpísaná, technické záležitosti začnú riešiť na
jar. Ku kolaudácii chýba ešte súhlas od inšpektorátu práce, ostatné požiadavky sú splnené.
Cesta je hotová, vetrací otvor na studni je urobený.
- PaedDr.Agnesa Gyuránová, predseda MO CSEMADOK-u v Bátke poďakovala
odchádzajúcemu starostovi p.Zoltánovi Mácsovi za doterajšiu spoluprácu.
Požiadala novozvoleného starostu p.Petra Hencza o pokračovaní v spolupráci s kultúrnou
organizáciou, žiadala väčšiu podporu kultúrneho života v obci, poprijala mu veľa pracovných
úspechov.
K bodu č 13. Schválenie návrhu uznesení
Predseda návrhovej komisie Ing.Karczag Jozef predložil obecnému zastupiteľstvu
návrh uznesenia. Uznesenie od č.1/2015-OZ do uznesenie č.12/2015-OZ tvorí prílohu tejto
zápisnice.
K bodu č 14. Záver
Nakoľko program ustanovujúceho zasadnutia bol vyčerpaný, p.Peter Hencz, starosta
poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,45 h.
Zapísala: Magdaléna Nagy Pálová

....................................................
Peter H e n c z
starosta obce Bátka
Overovatelia:
Tomáš T ó t h

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

Róbert V a s

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

