OBEC

BÁTKA

Číslo: 09/OZ/2015

Zápisnica
napísaná v priebehu deviateho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 30.novembra 2015
o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Bátke.

OBEC

BÁTKA

Číslo: 09/OZ/2015

Zápisnica
napísaná v priebehu deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného
dňa 30.novembra 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
Tóth Tomáš
Vas Róbert
Ďalší prítomní a pozvaní hostia:
PaedDr.Seböková Csilla, riaditeľka ZŠ Bátka
Bódi Fejesová Monika, riaditeľka MŠ Bátka
Furmanová Ildikó – hlavná kontrolórka
Nagy Pálová Magdaléna – pracovníčka OcÚ
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie,
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia prijatých uznesení z predošlých zasadnutí
Návrh VZN č.1/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bátka
6. Návrh VZN č.2/2016 o verejnom poriadku
7. Návrh VZN č.3/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Bátka
8. Návrh VZN č.4/2016 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
9. Návrh VZN č.5/2016 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Bátka
10. Návrh VZN č.6/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v obci Bátka
11. Návrh VZN č.7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Bátka
12. Návrh VZN č.8/2016 o čistote a poriadku, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území
obce Bátka

13. Návrh VZN č.9/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení na rok 2016 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bátka
14. Návrh VZN č.10/2016 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách
z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vôd a zneškodňovaní
odpadových vôd zo žúmp na území obce Bátka
15. A . Návrh rozpočtu na rok 2016
B . Návrh zmeny rozpočtu – 4. rozpočtové opatrenie
16. D i s k u s i a
17. Návrh na uznesenie
18. Záver

K bodu č.1. Otvorenie zasadnutia
Deviate 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. Program bol
doplnený o bod 15 B – návrh zmeny rozpočtu – 4.rozpočtové opatrenie. Starosta obce navrhol
hlasovať o programe tak, ako bola vykonaná zmena. Poslanci hlasovali o programe, program
9. 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 Nagy Gabriel.
Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta obce určil poslancov
p.Vas Róbert, Simon Zoltán
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 – Kontrola plnenia prijatých uznesení z predošlých zasadnutí.
Starosta obce p.Peter Hencz doporučil tento bod programu odročiť na nasledujúce zasadnutie,
ktoré je naplánované na 15.decembra 2015. Poslanci s návrhom jednohlasne súhlasili.
K bodu č.5. Návrh VZN č.1/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bátka
Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2016 predložil obecnému zastupiteľstvu p.Peter Hencz, starosta obce. Tento
dokument bol poslancom odoslaný mailom, mali možnosť sa oboznámiť s jeho obsahom.
Starosta žiadal poslancov, aby sa vyjadrili, dávali návrhy na vykonanie zmeny.
Poslanci tento návrh VZN ako bol predložený schválili jednohlasne .
K bodu č.6. Návrh VZN č.2/2016 o verejnom poriadku
Návrh VZN o verejnom poriadku predložil obecnému zastupiteľstvu p.Peter Hencz, starosta
obce. Ešte platné VZN o verejnom poriadku bol schválený 13.9.2013. Od tohto termínu boli
prijaté zákony a predpisy ktoré majú vplyv aj na vykonanie zmeny vo VZN a preto p.starosta
predložil nový návrh VZN, ktorý poslanci obdržali mailom.
Poslanci tento návrh VZN ako bol predložený schválili jednohlasne .
K bodu č.7 Návrh VZN č.3/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Bátka
Uvedený návrh VZN predložil obecnému zastupiteľstvu p.Peter Hencz, starosta. Miesto, čas
a termín zápisu detí do prvého ročníka ZŠ bol konzultovaný s riaditeľkou ZŠ. VZN č.3/2016
bol odoslaný poslancom elektronickou poštou.
Poslanci tento návrh VZN ako bol predložený schválili jednohlasne .
K bodu č.8 Návrh VZN č.4/2016 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
Návrh VZN predložil obecnému zastupiteľstvu p.Peter Hencz, starosta obce.
Poslancom materiál bol odoslaný mailom. Výšku príspevku poslanci navrhli ponechať v tej
výške ako je v návrhu a schválili jednohlasne.
K bodu č.9 Návrh VZN č.5/2016 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Bátka
Návrh VZN predložil obecnému zastupiteľstvu p.Peter Hencz, starosta obce.
Výšku mesačného príspevku v ŠKD poslanci nezmenili a návrh VZN schválili jednohlasne.
K bodu č.10 Návrh VZN č.6/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v obci Bátka
Návrh VZN o výške príspevku v ŠJ predložil obecnému zastupiteľstvu p.Peter Hencz,
starosta obce. Materiál poslanci obdržali mailom, zmeny vo výške príspevkov neboli
navrhnuté a tento návrh schválili jednohlasne.
K bodu č.11 Návrh VZN č.7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Bátka
Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO predložil obecnému zastupiteľstvu
p.Peter Hencz, starosta obce. Doposiaľ platné VZN bolo schválené v r.2012.
Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch vyžaduje zmeny aj vo VZN obce v ktorom vymedzuje práva
a povinnosti orgánov obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym
odpadom vrátane jeho zberu a prepravy. Podrobnosti o nakladaní sa vzťahujú na zmesový
komunálny odpad a drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad,

biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne,
triedených zložiek komunálnych odpadov najmä elektroodpadov z domácností, odpadov z obalov
a odpadov z neobalových výrobkov, použitých prenosných batérií a akumulátorov a
automobilových batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov a humánnych liekov, jedlých olejov
a tukov, objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých látok. VZN upravuje
spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, podrobnosti prevádzkovania zberného
dvora, spôsob zberu drobného stavebného odpadu.
Novou zložkou je organizácia zodpovednosti výrobcov.Je právnická osoba so sídlom v
Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených
výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátov. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v
súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností
plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku.
Návrh VZN č.7/2016 obdržali poslanci mailom, mali možnosť k tomu pripraviť návrhy na zmeny.
Poslanci nepredložili zmeny a tento návrh VZN schválili jednohlasne.

K bodu č.12 Návrh VZN č.8/2016 o čistote a poriadku, tvorbe, údržbe a ochrane zelene
na území obce Bátka
Návrh VZN predložil obecnému zastupiteľstvu p.Peter Hencz, starosta obce. Materiál
poslanci obdržali mailom. Návrhy na zmeny neboli a návrh VZN schválili jednohlasne.
K bodu č.13 Návrh VZN č.9/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení na rok 2016 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Bátka
Návrh VZN predložil obecnému zastupiteľstvu p.Peter Hencz, starosta.
VZN obce určuje výšku a účel a termín poskytnutia finančných prostriedkov a spôsob použitia
dotácie na prevádzku a mzdy zamestnancov na dieťa materskej školy a na dieťa / žiaka
školských zariadení so sídlom na území obce Bátka. Obec poskytne finančné prostriedky ZŠ,
MŠ, ŠJ, ŠKD mesačne na mzdy a prevázdkové náklady.
Návrh VZN bol doručený poslancom mailom. Zmeny neboli navrhnuté a návrh VZN bol
schválený jednohlasne.
K bodu č.14 Návrh VZN č.10/2016 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách
z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vôd a zneškodňovaní
odpadových vôd zo žúmp na území obce Bátka
Návrh VZN predložil obecnému zastupiteľstvu p.Peter Hencz, starosta.
Všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje povinnosti majiteľov nehnuteľností (fyzické a
právnické osoby) na území obce Bátka pri výstavbe kanalizačných prípojok, vypúšťaní
odpadových vôd do verejnej kanalizácie, odvádzaní vôd z povrchového odtoku, spoplatňovaní
odpadových vôd a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp. Ďalej ustanovuje práva a
povinnosti vlastníka verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd (ČOV) v obci Bátka.
Cena za užívanie verejnej kanalizácie a ČOV bola určené z výšky nákladov v skúšobnej
prevádzke. Cena stočného za rok 2016 je 12 €/osoba t.j. 0,35 €/m3.
Celá obec nie je odkanalizovaná, nehnuteľnosti pri ktorých sú vybudované žumpy cena za
vývoz a čistenie na základe faktúry.
Starosta ročný náklad na ČOV odhadol cca 15000.-€. Poslanci Vas Róbert a Nagy Gabriel
navrhli zvýšiť cenu stočného na jedného obyvateľa na 15,- €, nakoľko 2/3 obyvateľov má
možnosť užívať kanalizáciu a ČOV a platiť stočné.
Nový poplatok bude aj tak veľkou záťažou pre obyvateľov a ostatní poslanci nesúhlasili
s navýšením stočného.

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd bude uzavretá s každým užívateľom kanalizácie
a ČOV.
Za návrh VZN č.10/2016 hlasovali: Ing.Karczag Jozef, Bódiová Andrea, Burszky Csaba,
Simon Zoltán, Tóth Tomáš.
Proti hlasovali poslanci Nagy Gabriel a Vas Róbert.
Všetky návrhy VZN budú vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 01.12.2015
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa:
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :

01.12.2015
14.12.2015

K bodu č. 15 A . Návrh rozpočtu na rok 2016
Návrh rozpočtu na rok 2016 predložil obecnému zastupiteľstvu p.Peter Hencz, starosta.
Príjmová časť rozpočtu obsahuje vlastné príjmy a dotácie zo štátneho rozpočtu na školstvo.
Výdavková časť rozpočtu pozostáva z výdavkových položiek na financovanie obecných
výdavkov a výdavkové položky z vlastných zdrojov / kód zdroja 41/ na MŠ, ŠJ a ŠKD.
Dotácie na školstvo s kódom zdroja 111 v rozpočte sa objavuje vo výdavkovej časti rozpočtu
ZŠ Bátka.
Rozpočet obce na rok 2016 – návrh:
Celkové príjmy:
1 661 006 €
Výdavky obce celkom
584 971 € / na výdavky obce po 340 138,-€
- z toho na Materskú školu
108 307 €
odpočítaní dotácií ostáva/
- na ŠJ MŠ
11 695 €
- na školské objekty MŠ
6 186 €
Dotácia na školstvo z vlastných zdrojov
126 188 €
Dotácia zo štátneho rozpočtu na ZŠ
957 390 €
Dotácia z vlastných zdrojov ŠJ ZŠ
63 350 €
ŠKD
2 503 €
na školské objekty
52 792 €
Dotácia od obce do rozpočtu ZŠ
118 645 €
Rozpočet ZŠ spolu 1 076 035 €
Celkové výdavky
1 661 006 €
Vypracovaný návrh rozpočtu poslanci schválili jednohlasne
K bodu č. 15 B . Návrh zmeny rozpočtu – 4.rozpočtové opatrenie
Návrh zmeny rozpočtu predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie p.Peter Hencz,
starosta obce.
- navýšené bežné príjmy rozpočtových položiek vo výške
7 732,94 €
- navýšený bežné výdavkové položky vo výške
13 309,19 €
- znížené bežné výdavkové položky
-5 576,25 €
- zvýšený kapitálový výdaj na nákup automobilu
30 000,00 €
- znížený kapitálový výdaj – rekonštrukcia chodníkov
-30 000,00 €
Predložený návrh zmeny rozpočtu ako 4.rozpočtové opatrenia poslanci schválili jednohlasne.

V aktuálnych otázkach obecné zastupiteľstvo prejednalo:
Žiadosť riaditeľky Materskej školy – Óvoda Bátka o delegovania jedného člena do Rady
školy. Starosta obce p.Peter Hencz požiadal poslanca Zoltána Simona o prijatie tejto funkcie.
Poslanec Zoltán Simon s členstvom v Rade školy pri MŠ Bátka súhlasil a bol schválený OZ
jednohlasne.
Starosta obce p.Peter Hencz informoval poslancov o možnosti zapojenie sa do rôznych
projektov so 100 % dotáciou. Vymenoval poslancom jednotlivé možnosti, ktoré by mohli byť
využité aj pre našu obec. Projekt na vybudovanie detských ihrísk, rekonštrukcia kultúrneho
domu, rekonštrukcia a oprava chodníkov a mostov, úprava parkov a verejných priestranstiev,
výstavba odvodňovacích kanálov a obecných studní.
Poslanci jednohlasne súhlasili a schválili podporu starostovi v jednaní pri návrhoch dotácií na
podporu investícií pre obec.
K bodu č.16 D i s k u s i a :
- Nagy Gabriel sa informoval v akom štádiu vybavenia je návrh občana oznamy
zasielať sms-kou.
- Hencz Peter starosta budeme o tejto možnosti informovať verejnosť a kto bude mať
záujem nebude problém oznamy zasielať sms správou.
Ďalej pripomenul poslancom, že kultúrne aktivity na december máme určené,
nasleduje príchod Mikuláša.
Posledné zasadnutie OZ sa koná 15.decembra 2015, žiadal poslancov o dochvílnu
účasť.
K bodu č 17. Schválenie návrhu uznesení
Predseda návrhovej komisie Ing.Karczag Jozef predložil obecnému zastupiteľstvu
návrh uznesenia. Uznesenie od č.73/2015-OZ do uznesenie č.87/2015-OZ tvorí prílohu tejto
zápisnice.
K bodu č 14. Záver
Nakoľko program deviateho zasadnutia bol vyčerpaný, p.Peter Hencz, starosta poďakoval
poslancom a ostatným prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,35 h.
Zapísala: Magdaléna Nagy Pálová
....................................................
Peter H e n c z
starosta obce Bátka

Overovatelia: Vas Róbert
Simon Zoltán

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

