OBEC

BÁTKA

Číslo: 06/OZ/2015

Zápisnica
napísaná v priebehu šiesteho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 18.septembra 2015
o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Bátke.

OBEC

BÁTKA

Číslo: 06/OZ/2015

Zápisnica
napísaná v priebehu šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného
dňa 18.septemra 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
Vas Róbert
Neprítomný poslanec Tóth Tomáš.
Ďalší prítomní a pozvaní hostia:
Furmanová Ildikó – hlavná kontrolórka
Nagy Pálová Magdaléna – pracovníčka OcÚ
Verejnosť:

obyvatelia podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie,
3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola plnenia prijatých uznesení z predošlého zasadnutia – 25.06.2015
5. VZN o ochrane majetku a poriadkovej službe na území obce Bátka
6. Dodatok k VZN č.5/2015
7. Rozpočtové opatrenie č.3 – vykonanie zmeny v rozpočte
8. Aktuálne otázky – žiadosti občanov a organizácií
9. D i s k u s i a
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

K bodu č.1. Otvorenie zasadnutia
Šieste 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, jeden poslanec sa ospravedlnil za neúčasť na zasadnutí,
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 6. riadneho zasadnutia OZ 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 člena komisie Bódiovú Andreu.
Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta obce určil poslancov
p. Róberta Vasa a Zoltána Simona.
Zapisovateľka: Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p.Magdalénu Nagy Pálovú.
Hlasovanie:

Za – 6
Bódiová Andrea
Burszky Csaba
Ing.Karczag Jozef
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Vas Róbert

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

K bodu č.4. Kontrola plnenia prijatých uznesení z predošlých zasadnutí OZ
Kontrolu plnenia uznesení vykonal p.Peter Hencz, starosta obce.
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 – v p l n e n í
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 .

Obec vedie evidenciu nesplnených uznesení.
Ku kontrole uznesení neboli vznesené pripomienky.
Hlasovanie:
Za – 6
Proti – 0
Bódiová Andrea
Burszky Csaba
Ing.Karczag Jozef
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Vas Róbert

Zdržalo sa – 0

K bodu č.5. VZN o ochrane majetku a poriadkovej službe na území obce Bátka
Návrh VZN bol zverejnený na internetovej stránke a na úradnej tabuli. Pripomienky k VZN
neboli žiadne. Týmto dokumentom obec má zabezpečiť ochranu verejného poriadku, ochrany
zdravia, životov a majetku obyvateľov obce, ako i na plnenie úloh obce vyplývajúcich z VZN
obce, uznesení OZ a rozhodnutí obce.
Do ZŠ Bátka dochádzajú žiaci aj z okolitých obcí. Poriadková služba dohliada na udržiavanie
poriadku a správanie sa žiakov pri autobusových zastávkach, na verejných priestranstvách,
verejných budovách, pri obchodoch.
Z radov nezamestnaných občanov ktorí vykonávajú menšie obecné služby starosta poverí
2-4 na vykonávanie tejto činnosti hlavne v ranných a popoludňajších hodinách /pred začatím
vyučovania a po ukončení vyučovania/.
Hlasovanie:

Za – 6
Bódiová Andrea
Burszky Csaba
Ing.Karczag Jozef
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Vas Róbert

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

K bodu č.6. Dodatok k VZN č.5/2015
Dodatok k VZN č.5/2015 o čistote a verejného poriadku, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na
území obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie p.Peter Hencz, starosta obce.
Dodatok VZN bol zverejnený na internetovej stránke a na úradnej tabuli. Pripomienky
k dodatku VZN neboli žiadne. Pôvodné znenie VZN neriešilo požívanie alkoholických
nápojov na verejných priestranstvách, a dodržiavanie nočného pokoja od 22.00 hod do 06.00
hod.
Hlasovanie:

Za – 6
Bódiová Andrea
Burszky Csaba
Ing.Karczag Jozef
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Vas Róbert

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

K bodu č.7. Rozpočtové opatrenie č.3 – vykonanie zmeny v rozpočte
Návrh na vykonanie zmeny v rozpočte predložila obecnému zastupiteľstvu na schválenie
p.Ildikó Furmanová, hlavná kontrolórka obce. Na základe zákona č.369/1190 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, § 11 ods. 4 písm. b) na základe ods. 2 písm. a) § 14
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení n.p. obecné
zastupiteľstvo môže rozhodnúť o výške vykonania zmeny v rozpočte starostom obce pri
presune finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami.
Rozpočtové opatrenie č.3 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanci súhlasili s vykonanými zmenami v rozpočte. Kapitálový príjem bol navýšený
z odpredaja obecného bytu a vo výdavkovej časti použitý na investičné výdavky
rekonštrukcia chodníkov. Boli prijaté dotácie zo ŠR na školstvo. Účelové prostriedky boli
zapracované aj do výdavkovej časti rozpočtu. Boli vykonané zmeny v rámci jednotlivých
položiek, ktoré nemajú vplyv na zmenu celkového rozpočtu.
Poslanci so zmenami v rozpočte súhlasili a rozpočtové opatrenie č.3 schválili jednohlasne.
Hlasovanie:
Za – 6
Proti – 0
Zdržalo sa – 0
Bódiová Andrea
Burszky Csaba
Ing.Karczag Jozef
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Vas Róbert
K bodu č.8 Aktuálne otázky – žiadosti občanov a organizácií
Žiadosť občana Evy Kunštárovej, Bátka č.23 o poskytnutie jednorázovej výpomoci na
zaplatenie nedoplatku elektriny. K žiadosti bolo priložené vyúčtovanie – nedoplatok 871,39 €.
Poslanci žiadosť zamietli, nakoľko žiadateľka s rodinou majú vysoké nedoplatky na daniach
a poplatkoch. Rodina je v hmotnej núdzi, poberajú príspevok na bývanie ktorý slúži na
náklady domácnosti t.j. aj na elektrickú energiu.
Hlasovanie:
Za – 0
Proti – 6
Zdržalo sa – 0
Bódiová Andrea
Burszky Csaba
Ing.Karczag Jozef
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Vas Róbert
Predseda komisie na ochranu verejného záujmu p.Gabriel Nagy informoval poslancov
o práci komisie. Majetkové priznanie starostu obce p.Petra Hencza a odchádzajúceho starostu
p.Zoltána Mácsa komisia prevzala, bolo všetko v poriadku.
Starosta obce p.Peter Hencz informoval poslancov, že Mátranovák, dedina s 1800
obyvateľmi z Maďarskej republiky má záujem o vytvorenie partnerstva s našou obcou.
Poslankyňa z Mátranováku má záujem navštíviť našu obec, stretnúť sa s predstaviteľmi našej
obce za účelom nadviazania kontaktu a vybavenie Zmluvy o oficiálnom partnerstve.
Hlasovanie:
Za – 6
Proti – 0
Zdržalo sa – 0
Bódiová Andrea
Burszky Csaba
Ing.Karczag Jozef
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Vas Róbert

Starosta obce p.Peter Hencz informoval poslancov o zaradení našej obce do projektu
Partnerstvo miest a obcí v EÚ. Najbližší termín stretnutia členov je naplánovaný na
mesiac október na Sicílii, ďalšie stretnutie bude v januári na Málte.
Našu obec má reprezentovať starosta, jeden poslanec a tlmočníčka. Starosta pozval poslanca
Burszky Csabu a za tlmočníčku poveril Ing.Katarínu Karczagovú. Máme vyhotoviť 5-6
minútovú prezentáciu o našej obci. Pri stretnutiach možnosť cestovania dostanú aj ďalší
poslanci. Projekt zahŕňa finančné krytie výdavkov na cestovanie, obec nebude mať žiadne
náklady. Obec Vinica z Veľko Krtíšskeho okresu už je súčasťou projektu.
Starosta p.Peter Hencz žiadal poslancov o určenie termínu jednotlivých kultúrnych
akcií ešte v tomto roku.
Deň starších naplánoval na 21.novembra 2015
Privítanie Mikuláša 5.decembra 2015
Okrem týchto akcií sú plánované aj iné podujatia – Most-Híd v obci 28.novembra 2015
organizuje stretnutie s občanmi ako predvolebnú kampaň.
Skautský zbor vedený Istvánom Hatvánim z Rimavskej Soboty dňa 26.septembra 2015
organizuje stretnutie s občanmi – mladými aj staršími – na futbalovom ihrisku Základnej
školy v Bátke. Prítomní sa môžu oboznámiť s činnosťou zboru a skautským životom.
Nedoplatky na daniach a poplatkoch za účelom riešenia predložila obecnému
zastupiteľstvu p.Ildikó Furmanová, hlavná kontrolórka obce.
Nedoplatky na nájomnom za obecné byty
7792,85 €
Nájomné za nebytové priestory – nedoplatok
38883,99 €
Nedoplatok – prefakturácia spotreby elektrickej energie
2510,30 €
Sociálna výpomoc
1436,08 €
Nedoplatky na miestnych daniach a poplatkoch
21461,19 €
Celkom
72084,41 €
Výzvy na zaplatenie nedoplatkov za predchádzajúce roky boli doručené neplatičom
19.02.2015. Plnením daňových povinností nemôžme byť spokojní, nakoľko málo občanov
rešpektovalo túto povinnosť. Najviac problémov pri výrube daní máme s neplatičmi, ktorí sú
v hmotnej núdzi, začatie správneho konania vo veci vyrubenia daňových nedoplatkov nie je
možné. Posledná splátka daní a poplatkov je do 30.9.2015. Po tomto termíne obec znovu
pristupuje k vymáhaniu daňových nedoplatkov v rámci svojich zákonných možností.
K bodu č.9 D i s k u s i a
Hencz Peter, starosta informoval poslancov, že spomaľovače na miestne komunikácie
môžeme objednať. Uložíme na cestu pred budovou Základnej školy z obidvoch smerov. Na
novej ulice vhodnejším riešením by bol uloženie spomaľovacích vankúšov. Ďalší problém
máme aj s parkovaním osobných aut na miestnej komunikácii z hlavnej cesty na ZŠ. Vedľa
rodinného domu Lakatošovcov parkujúce autá sú nebezpečné.
Burszky Csaba sa informoval od starostu obce - že firma TOP DESIGN RS ukončila
svoje podnikateľské aktivity v obci, bola zrušená nájomná zmluva na nebytové priestory
v budove zámočníckej dielne dňom 30.9.2015. Uvoľnené nebytové priestory prevzal do
nájmu p.Mikuláš Tóth. Peter Hencz, starosta obce potvrdil tieto skutočnosti.
Bódiová Andrea, poslankyňa navrhla zverejniť mená neplatičov. Obecné
zastupiteľstvu môže určiť hodnotu nad ktorú budeme zverejniť mená neplatičov.
Hencz Peter, starosta informoval poslancov, že kuka voz BOBR je už vo veľmi zlom
technickom stave, musíme rozmýšľať na spôsobu riešení vývozu TKO z obce.

Nagy Gabriel, poslanec doporučil premiestniť skládku TKO – kde sú uložené pet fľaše
vedľa budovy Materskej školy. Jednak je to z hygienických dôvodov nepovolené a špatí aj
okoliu. Doporučil nájsť vhodné priestory na zber jednotlivých komodít odpadov.
Ďalej doporučil vyradiť z evidencie úžitkové motorové vozidlo Favorit a následne predať.
Obec má iba náklady, emisná a STK v tomto mesiaci skončí.
Infocentrum je nefunkčný, občania nemajú záujem. Vybavenosť infocentra 3 PC a jeden
monitor, všade je bordel. Doporučil Infocentrum zrušiť, miestnosti odovzdať do užívania
dôchodcom. Občania na aktivačných prácach v obci pridelenú prácu nevykonávajú
zodpovedne. Verejné priestranstvá, verejné budovy pri toľkých ľudí by mali vyzerať lepšie.
Koordinátori prácu nielen rozdelia, ale majú aj kontrolovať či tie práce sú vykonané a urobiť
aj fotodokumentáciu.
- Bódiová Andrea, poslankyňa doporučila kúpu veľkej kultúrnej sály od fy.Agroban.
Obec Bátka je veľká dedina nemá vhodný kultúrny dom na spoločenské akcie. T.č. prenajatý
kultúrny dom ani po rekonštrukcii nebude mať väčšiu kapacitu.
- Ing.Karczag Jozef, zástupca starostu mal pripomienku k návrhu poslankyne Bódiovej.
Náklady na prevádzku a udržiavanie veľkej kultúrnej sály budú vysoké, obec celoročne
nebude vedieť využívať.
- Furmanová Ildikó, hlavná kontrolórka doporučila kúpu kultúrneho domu realizovať
z dotácie.
- Nagy Gabriel, poslanec – keď požiadame o dotáciu musíme poznať cenu.
- Hencz Peter, starosta – požiada Ing.Zagyiho o určenie ceny budovy kultúrneho domu.
Starosta ďalej informoval poslancov, že v mesiaci október plánuje uskutočniť verejnú
schôdzu s občanmi. Žiadal poslancov aby boli nápomocní pri organizovaní.
Viac diskusných príspevkov nebolo, preto starosta obce diskusiu ukončil.
K bodu č 10. Schválenie návrhu uznesení
Predseda návrhovej komisie Ing.Karczag Jozef predložil obecnému zastupiteľstvu
návrh uznesenia. Uznesenie od č.59/2015-OZ do uznesenie č./2015-OZ tvorí prílohu tejto
zápisnice.
K bodu č 11. Záver
Nakoľko program šiesteho 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 H e n c z
starosta obce Bátka
Overovatelia:
Nagy Gabriel

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

Vas Róbert

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

