OBEC

BÁTKA

Číslo: 08/OZ/2015

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

OBEC

BÁTKA

Číslo: 08/OZ/2015

Zápisnica
napísaná v priebehu ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného
dňa 18.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:
Furmanová Ildikó – hlavná kontrolórka
Nagy Pálová Magdaléna – pracovníčka OcÚ

Program:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie,
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
A: Schválenie vybudovania kamerového systému v obci a vypracovanie
projektovej dokumentácie
B: Schválenie projektu „Park pri Obecnom úrade Bátka“ a vypracovanie PD
C: Schválenie projektu „Rekonštrukcia budovy Obecného úradu Bátka“ a
vypracovanie PD
Aktuálne otázky
Predaj obecných pozemkov hodný osobitného zreteľa
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

K bodu č.1. Otvorenie zasadnutia
ôsme 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 8. 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.Burszky Csaba a Tóth Tomáš
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. A: Schválenie vybudovania kamerového systému v obci a vypracovanie
projektovej dokumentácie

•
•
•
•
•

Starosta obce p.Peter Hencz informoval poslancov o možnosti zapojiť sa do projektu
o vybudovanie kamerového systému v obci.
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila dňa 29. 4. 2015 výzvu pre obce
(konkrétne pre obce bez štatútu mesta nezaradené do pólov rastu), v rámci ktorej budú
oprávnené investície do technickej infraštruktúry súvisiace so zvýšením bezpečnosti a
prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch.
Výška dotácie bude až do výšky 100 %.
Oprávnené činnosti:
vybudovanie digitálneho kamerového systému
implementácia snímacích zariadení (kamery, detektory pohybu, iné snímače a pod.) a s ním
súvisiaceho osvetlenia verejných priestorov
vybudovanie distribučnej siete
implementácia centrálneho riadiaceho systému
implementácia úložiska pre archiváciu záznamov.

K bodu č.4. B Schválenie projektu „Park pri Obecnom úrade Bátka“ a vypracovanie
projektovej dokumentácie
Záhrada pri budove OZS susedí s parcelou vedľa budovy OcÚ ktorá je využitá ako
parkovisko. Pre vylepšenie vzhľadu obce potrebujeme vybudovať park – oddychovú zónu.
Poslanci súhlasili s návrhom starostu.
K bodu č.4. B Schválenie projektu „Rekonštrukcia budovy Obecného úradu Bátka“
a vypracovanie projektovej dokumentácie
Starosta obce p. Peter Hencz informoval poslancov o možnosti získania finančných
prostriedkov na rekonštrukciu budovy OcÚ. Zatepľovaním budovy obec by mala nižšie
náklady na energiu – elektrika, plyn. Poslanci schválili predložený projekt jednohlasne.
Verejné obstarávanie bude potrebné na všetky projekty. Obec predfinancuje výdavky a z toho
dôvodu potrebujeme zabezpečiť preklenovací úver.
Poslanci s predloženými návrhmi 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. Predaj obecných pozemkov hodný osobitného zreteľa
V súlade s § 9a ods. 1 písm.c/ zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov obec ponúka na predaj obecných pozemkov vedených na Okresnom úrade,
odbor katastra nehnuteľností v Rimavskej Sobote pre okres Rimavská Sobota, obec Bátka
a kat.územie Bátka na LV č.751 parcely registra „E“ evidovanej na katastrálnej mape ako
ostatná plocha.
Hodný osobitného zreteľa ako neprístupné a nevyužiteľné pre obecné účely za jednotkovú
cenu 1,00 €/m2 nasledovne
Ostatné plochy
vo výmere 827 m2 827,00 €
E KN parc.č.9730
E KN parc.č.9732
Ostatné plochy
vo výmere 341 m2 341,00 €
E KN parc.č.9733
Ostatné plochy
vo výmere 115 m2 115,00 €
E KN parc.č.9734
Ostatné plochy
vo výmere 367 m2 367,00 €
pre kupujúceho Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Uzovská Panica č.43, 980 22 Veľký Blh
IČO 31918565 na základe vyhotoveného geometrického plánu na uvedené pozemky.
Náklady vyhotovenia geometrického plánu znáša kupujúci.
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. D i s k u s i a
Vas Róbert, poslanec tlmočil sťažnosť občanov: V čase vyplácania sociálnych dávok t.j. od
18.dňa v každom mesiaci počas 5-6 dní bežný občan, ktorý potrebuje služby poštového úradu
nemá možnosť vybaviť si svoje podania -listových, balíkových a peňažných zásielok bez
zbytočných prieťahov.
Občania aj z okolitých obcí čakajúci na vyplácanie sociálnych dávok stoja v dlhých radoch
pred Poštovým úradom a často dochádza k hádkam. Momentálny stav vybavovania službami
obyvateľov nevyhovuje hlavne starším občanom. Žiadal starostu obce osloviť Slovenskú
poštu a.s. na riešenie tohto problému.
Nagy Gabriel – na predošlom zasadnutí OZ bola požiadavka oznamy MR odosielať aj sms
správou. V Orange má službu za 11,90 € neobmedzený sms správ a za 1,90 70 sms správ
a potom za každú sms správu 0,06€.
Na OBVD Rim.Sobota v súvislosti so správcovstvom obecných bytov sa informoval.
Podmienkou prevzatia správcovstva je súhlas 2/3 väčšiny vlastníkov bytov. Doporučil
Čím skôr o správcovstve bytov informovať vlastníkov na spoločnom stretnutí za prítomnosti
zástupcov OBVD Rim.Sobota.
Hencz Peter, starosta obce žiadal poslancov, aby na stretnutí so staršími občanmi dňa
22.11.2015 boli prítomní všetci. Stretnutie sa uskutoční v telocvični ZŠ. Riaditeľka ZŠ
prisľúbila pomoc pri organizovaní podujatia a žiaci ZŠ pripravili aj kultúrny program.
V tomto roku zablahoželáme jubilantom ktorí dovŕšili rok 70, 80, 90, 95 odovzdaním
pamätného listu a kvetmi.
V tomto roku zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude konať 30.novembra 2015
a 15.decmbra 2015. Nakoľko budú prejednané dôležité programové body ako VZN a rozpočet
obce žiadal o účasť všetkých poslancov.
K bodu č 7. Schválenie návrhu uznesení
Predseda návrhovej komisie Ing.Karczag Jozef predložil obecnému zastupiteľstvu
návrh uznesenia. Uznesenie od č.70/2015-OZ do uznesenie č.72/2015-OZ tvorí prílohu tejto
zápisnice.
K bodu č 14. Záver
Nakoľko program ôsmeho zasadnutia bol vyčerpaný, p.Peter Hencz, starosta poďakoval
poslancom a ostatným prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,35 h.
Zapísala: Magdaléna Nagy Pálová
....................................................
Peter H e n c z
starosta obce Bátka
Overovatelia:
Tóth Tomáš
................................
Burszky Csaba
.................................
Prílohu tejto zápisnice budú tvoriť uznesenia!

