OBEC

BÁTKA

Číslo: 07/OZ/2015

Zápisnica
napísaná v priebehu siedmeho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 4. novembra 2015
o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Bátke.
a
občianskeho fóra na tému „Rozvojové možnosti v obci Bátka“

OBEC

BÁTKA

Číslo: 07/OZ/2015

Zápisnica
napísaná v priebehu siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného
dňa 4.novembra 2015 o 18,00 hod. na Obecnom úrade v Bátke
a
občianskeho fóra na tému „Rozvojové možnosti v obci Bátka“
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
Nagy Pálová Magdaléna – pracovníčka OcÚ
Verejnosť:

obyvatelia podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie,
3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Delegovanie členov do školskej rady
5. Schválenie zámeru – nákup smetiarskeho auta
6. Návrh na vyradenie z evidencie motorových vozidiel – Kuka voz BOBR
7. Aktuálne otázky – občianske fórum
8. D i s k u s i a
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

K bodu č.1. Otvorenie zasadnutia
Siedme 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, 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.
Občania cez miestny rozhlas boli pozvaní na občianske fórum, ktoré nasleduje od siedmeho
bodu programu. Občania sa môžu podeliť o svoje názory na tému „Rozvojové možnosti
v obci Bátka“.
K programu neboli žiadne návrhy na zmenu. Starosta obce navrhol hlasovať o programe tak,
ako bol zverejnený. Poslanci hlasovali o programe, program 7. 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 Tomáša Tótha.
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.4. Delegovanie členov do školskej rady
Obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosť Rady školy pri ZŠ – AI Bátka o delegovanie dvoch
zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ – AI Bátka. Poslanci doporučili navrhnúť
poslanca – rodiča. Starosta obce p.Peter Hencz navrhol poslancov Andreu Bódiovú a Gabriela
Nagya, ktorí s návrhom aj súhlasili.
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.5. Schválenie zámeru – nákup smetiarskeho vozidla
Na zber a vývoz komunálneho odpadu obec používa kuka voz BOBR z roku 1986. Auto si už
odslúžilo svoje, viackrát bolo opravené, ďalšie finančné prostriedky do opravy už nebudú
efektívne. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasilo s návrhom starostu o kúpu ojazdeného
smetiarskeho vozidla. Komunálne vozidlo s rotačným lisovaním dodala lučenecká firma na
testovanie. Má nadstavbu s uchytením všetkých druhov kontajnerov. Môžeme v ňom voziť
papier, plast, sklo, kovové obaly a tetrapaky ako aj komunálny odpad.
Starosta obce p.Peter Hencz navrhol nákup smetiarskeho vozidla /použitého/ cez verejné
obstarávanie.
Technické požiadavky:
Zberové vozidlo s lineárnym stlačovaním, é, podvozok s pohonom na všetky 4 kolesá - 4 x 4,
nadstavba s objemom min. 6 m3 a max. 8 m3, s lineárnym stlačovaním , s celkovou
hmotnosťou minimálne 8000 kg a maximálne 12000 kg a univerzálne vyklápacie čelo spodné
otvorené na zber odpadu z nádob 110, 120, 240, 1100 l, kontajnerov a ručné nahadzovanie
vriec s odpadom alebo odpad s väčšími rozmermi. Maximálne nabehnuté km 250 000,
pozáručný servis do 100 km, záruka 6 mesiacov.
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. Návrh na vyradenie z evidencie motorových vozidiel – Kuka voz BOBR
Starosta obce p.Peter Hencz predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh na
vyradenie z evidencie motorových vozidiel Kuka voz BOBR, ktorý bol zakúpený ešte v roku
1986, je bez zostatkovej ceny.
Poslanci doporučili predať za cenu určenú znalcom, alebo ponúknuť na náhradné diely.
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 Aktuálne otázky – občianske fórum
Žiadosti od občanov, FO, PO neboli.
Samospráva obce Bátka pozvala občanov na občianske fórum na tému „Rozvojové možnosti
v obci Bátka“, ktoré sa konalo spolu so zasadnutím OZ. Cieľom stretnutia s občanmi je
vymedziť predstavy obce o jej ďalšej vývoji.
Starosta obce p. Peter Hencz otvoril diskusiu, žiadal prítomných sa zapojiť do diskusie,
vysloviť svoje názory, dávať návrhy.
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Bene Judit – mala dotaz na starostu, kedy bude premiestnená skládka separovaného
odpadu, ktorá je vedľa ich rodinného domu.
Starosta – do konca roka premiestnime do areálu zámočníckej dielne, kde plánujeme
vytvoriť aj kompostovisko.
Ing.Csíkfejesová Lea – na zriadenie zberného dvora je potrebné povolenie od ŽP.
Péntek Ondrej – doporučil kúpiť nové auto na odvoz TKO a robiť služby aj pre
ostatných obcí.
Nagy Pál Gabriel – súhlasí s názorom p.Pénteka. Použitý 12-13 ročný stroj sa neoplatí
kúpiť. Treba založiť s..r.o., kúpiť nové auto na vývoz TKO a môžeme vytvoriť nové
pracovné miesta pre 3-4 občanov.
Hencz Peter, starosta – tento spôsob riešenia pre nás nie je možný, nakoľko obec má
uzavretú zmluvu na uloženie odpadu s mestom Hnúšťa, ktoré väčšie množstvo odpadu
nedovolí uložiť na tejto skládke.
Furmanová Ildikó, hlavná kontrolórka obce vysvetlila finančné možnosti obce. Kúpou
nového auta budú zvýšené náklady, úverové zaťaženie obce nemôžme dovoliť .
Náklady na vývoz a uloženie TKO podľa zákona treba premietnuť do poplatku, to
znamená, že vo VZN obce by mali zvýšiť aj poplatky za vývoz TKO na jedného
obyvateľa.
Péntek Ondrej žiada opraviť chodníky v obci, zábradlie vedľa potoka a rozšíriť
novovybudovaný chodník. Keď sme mali financie na oplotenie futbalového ihriska
čoho obec nemá žiadny osoh, tak treba nájsť financie aj na opravu chodníkov.
Odpoveď starostu – na budúci rok máme naplánované opravy chodníkov. Čakali sme
na dotáciu z ktorej by sme vedeli dokončit vodovod v obci. Znovu sme podali žiadosť,
keď bude neúspešná začneme opravovať chodníky aj v Dolnej Bátke.
Szívosová Mária sa sťažovala na rýchlu jazdu áut na ceste III.triedy, Doporučila
požiadať Políciu o vykonanie častejšej kontroly rýchlosti, namontovať na cestu
spomaľovače a merača rýchlosti.
Odpovedal Ing.Karczag Jozef, zástupca starostu – Políciu môžeme požiadať
o častejšie kontroly, spomaľovače na štátnu cestu nemôžeme uložiť, merač rýchlosti je
namontovaný v obci na št.ceste I/50 ale ako pozorujem málo efektívny.
Péntek Ondrej – odtok vody pod chodníkmi ako môžeme vyčistiť, zapácha.
Starosta – kanalizácia je už hotová, občania svoje domácnosti majú napojiť na verejnú
kanalizáciu.
Nagy Pál Gabriel žiadal vybudovanie vodovodu v celej obci. Občania nemajú pitnú
vodu ani vo vlastných studniach, vody sú kontaminované. Aj chodníky sú potrebné,
treba ich opraviť, nakoľko sú v dezolátnom stave. Pomenovanie ulíc veľmi chýba,
hlavne pri objednávke tovarov cez internet.
Ing.Karczag Jozef – Pomenovanie ulíc máme rozpracované len bude potrebné
dokončiť. Pitná voda v obci je veľmi potrebná aj pre obyvateľstvo ale aj pre ZŠ, MŠ,
Zdravotné stredisko. Každý rok žiadame dotáciu na dokončenie vodovodu, tak to bolo
aj v tomto roku.
Czakóová Olívia informovala občanov, že pri pomenovaní ulíc každý občan musí
požiadať o nové osobné doklady. Občiansky preukaz od pomenovania ulíc do jedného
mesiaca vyhotovia bez poplatku.
Nagyová Viktória konštatovala, že detské ihrisko čo máme v obci je v dezolátnom
stave, rodičia s malými deťmi žiadajú vybudovať nové detské ihrisko s bezpečnými
hračkami.
Starosta obce p.Peter Hencz informoval, že pozemok vhodné na vybudovanie
detského ihriska je vedľa bytovky v blízkosti nových rodinných domov. Vlastníkom
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pozemku je Slovenský pozemkový fond. Toho času vybavujeme odkúpenie pozemku
na účel výstavby detského ihriska. V prípade odmietnutia žiadosti o odkúpenie
pozemku druhá varianta na vybudovanie detského ihriska je záhrada OZS od
parkoviska.
Bugány Krištóf v mene mládeže v obci žiadal od obce miestnosť, kde by sa mohli
stretávať.
Starosta obce ubezpečil ich, že jemu je známy tento problém mládeže. Majú ho
navštíviť a spoločne porozprávajú o možnostiach obce, aby vedeli vyriešiť
požiadavku.
Szabóová Ildikó v mene zamestnaných občanov žiada oznamy v miestnom rozhlase
Odosielať aj formou sms. Kto pracuje nemá možnosť si vypočuť oznamy MR.
Mgr.Gyuránová Agneša doporučila oznamy aktualizovať na web stránke obce a kto
má záujem môže dostávať aj na svoju e-mailovú adresu.
Starosta obce p.Peter Hencz návrhy občanov na zverejnenie miestnych oznamov
Sú dobré. Občania ktorí majú záujem môžu odovzdať na obecnom úrade emailové
Adresy, alebo telefónne čísla. Obec organizačne vybaví zasielanie oznamov.
PaedDr.Gyuránová Agneša žiadal p.starostu pre obyvateľov obce ktorí žiadajú
zabezpečiť kominárske služby. Je tu vykurovacie obdobie, kontrola komínov z dôvodu
bezpečnosti je nevyhnutná.
Belicová Izabela sa sťažovala na znečisťovanie okolia jej rodinného domu vypustením
výkalov zo žumpy do potoka, ktorú znečisťuje aj znečistená voda z hospodárskeho
dvora, studne sa znečisťujú. Potok na odtok vody cez záhradu je zanesená bahnom,
voda neodteká. Dopourčila potok pred ich rodinnými domami zakryť.
V dolnej Bátke potok od Tavarszkyho a za Szívos Zoltánom treba vyčistiť.
Starosta Peter Hencz informoval p.Belicovú, že v dolnej Bátke potok spravuje
Vodohospodársky podnik.
Szívosová Mária doporučila cintorínsku cestu rozšíriť, vedľa vybudovať chodník.
Péntek Ondrej informoval starostu, že vedľa cintorínskej cesty občania vozia smeti.
Ing.Csíkfejesová Lea sa informovala, kedy bude obec organizovať zábavu
napr.Štefánsku, Silvestrovskú a pod. Kedy bude mať obec veľkú kultúrnu sálu.
Starosta Peter Hencz – Nagy Gabriel pred mesiacom začal organizovať zábavu, ktorá
sa neuskutočnila, málo ľudí sa prihlásilo. O kultúrnej sále sme jednali s vlastníkom.
Znalecký posudok sme objednali a dostali sme prísľub od vlastníka, že za tú cenu nám
predajú.
Péntek Ondrej upriamil pozornosť na schátrajúce obecné budovy ako budova bývalej
stolárskej dielne, na ktorej čím skôr treba opraviť strechu a v zlom stave je aj budova
Zdravotného strediska. Obec zamestná veľa ľudí z ktorých by boli schopní vykonať
opravy týchto budôv.
Starosta Peter Hencz, všetko naraz nezvládame, aj na budove Materskej školy zateká
strecha.
Ing.Csíkfejesová Lea sa sťažovala na vypaľovanie trávy v obci. Zelený odpad treba
riešiť.
Ferencz Tibor – z hospodárskeho strediska z dolnej Bátky vyvezené čierne fólie tiež
vypaľujú v kontajneri pri jazere.
Belicová Izabela žiadala čím skôr opraviť chodník od autobusovej zástávky pred
obchodmi. Týka sa to veľa ľudí aj školákov.

K bodu č.8 – D i s k u s i a tento bod programu bol splnený vrámci občianskeho fóra

K bodu č 9. Schválenie návrhu uznesení
Predseda návrhovej komisie Ing.Karczag Jozef predložil obecnému zastupiteľstvu
návrh uznesenia. Uznesenie od č.66/2015-OZ do uznesenie č.69/2015-OZ tvorí prílohu tejto
zápisnice.
K bodu č 10. Záver
Nakoľko program siedmeho zasadnutia bol vyčerpaný, poslanci a prítomní občania už
nepožiadali o slovo p.Peter Hencz, starosta poďakoval každému za aktívnu účasť na tomto
verejnom zasadnutí. Občania so svojimi návrhmi požiadavkami upriamili pozornosť
poslancov na potrebu riešenia aj týchto nedostatkov v obci.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,00 h.
Zapísala: Magdaléna Nagy Pálová

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

Overovatelia:
Vas Róbert

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

Tóth Tomáš

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

