OBEC

BÁTKA

Číslo: 03/OZ/2016

Zápisnica
napísaná v priebehu tretieho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 22.jú1a 2016
o 17.00 hod. na Obecnom úrade v Bátke.

OBEC

BÁTKA

Číslo: 03/OZ/2016

Zápisnica
napísaná v priebehu druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného
dňa 22.júla 2016 o 18,00 hod. na Obecnom úrade v Bátke.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice
Hencz Peter – starosta
Poslanci :
Bódiová Andrea
Ing.Karczag Jozef
Simon Zoltán
Tóth Tomáš
Vas Róbert
Neprítomní:

Burszky Csaba,
Nagy Gabriel

Ďalší prítomní a pozvaní hostia:
PaedDr.Seböková Csilla, riaditeľka ZŠ Bátka
Nagy Pálová Magdaléna – pracovníčka OcÚ

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie,
3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola plnenia prijatých uznesení z predošlého zasadnutia – 09.06.2016
5. Modernizácia a údržby siete VO a zabezpečenie prevádzky VO koncesionárom
6. Návrh VZN o pohrebiskách
7. Asfaltovanie chodníkov a parkoviska
8. Aktuálne otázky – zmluvy s ÚPSVaR na zamestnávanie občanov
9. D i s k u s i a
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

K bodu č.1. Otvorenie zasadnutia
V roku 2016 tretie 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 5 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 3. riadneho zasadnutia OZ v r.2016 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 členov komisie Bódiovú Andreu a Zoltána Simona.
Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov
p.Vas Róbert, Tóth Tomáš.
Zapisovateľka: Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p.Magdalénu Nagy Pálovú.
Hlasovanie:

Za – 5
Bódiová Andrea
Ing.Karczag Jozef
Simon Zoltán
Tóth Tomáš
Vas Róbert

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

K bodu č.4. Kontrola plnenia prijatých uznesení
Kontrolu plnenia uznesení vykonal p.Peter Hencz, starosta obce.
Plnenie uznesení OZ :
Uznesenie č.26/2015 Vyžiadanie právneho stanoviska vo veci nedoplatku na nájomnom
u p.Pásztora – písomné vyjadrenie advokáta nemáme.
Opatrenie: uskutočniť stretnutie s advokátom za účasti aj poslancov do 30.04.2016.
Nesplnené.
Uznesenie č. 30 a 99 – napojenie na kanalizáciu a ČOV – v p l n e n í .
Hlasovanie:

Za – 5
Bódiová Andrea
Ing.Karczag Jozef
Simon Zoltán
Tóth Tomáš
Vas Róbert

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

K bodu č.5. Modernizácia a údržby siete VO a zabezpečenie prevádzky VO
koncesionárom
Starosta obce p.Peter Hencz informoval poslancov, že doklady potrebné k prejednaniu tohto
bodu programu dodávateľom - koncesionárom neboli doručené. Starosta tento bod programu
doporučil odložiť a prejednať na najbližšom zasadnutí OZ.
Hlasovanie:

Za – 5
Bódiová Andrea
Ing.Karczag Jozef
Simon Zoltán
Tóth Tomáš
Vas Róbert

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

K bodu č.6. Návrh VZN o pohrebiskách
VZN o pohrebiskách predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie p.Peter Hencz, starosta
obce. VZN bol vypracovaný v súlade so zákonom č.131/2010 Z.z. zákon o pohrebníctve.
VZN rieši rozsah služieb poskytovaných v Dome smútku, prevádzku pohrebiska, povinnosti
nájomcu hrobového miesta ako aj návštevníkov pohrebiska. Stavby na pohrebisku vyžaduje
súhlas stavebného úradu.
Návrh VZN bol poslancami jednohlasne schválený.
Hlasovanie:

Za – 5
Bódiová Andrea
Ing.Karczag Jozef
Simon Zoltán
Tóth Tomáš
Vas Róbert

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

K bodu č.7. Asfaltovanie chodníkov a parkoviska
Obec z rezervného fondu investuje do výstavby chodníkov a parkoviska. Zadná časť
parkoviska je majetkom Agrobanu, kde sú budovy ktoré sú firmou prenajaté.
Obec oslovila Agroban s.r.o. Bátka o zapojenie sa s finančnými prostriedkami do asfaltovania
parkoviska. Stanovisko - plánujú predať budovy a neinvestujú do údržby parkoviska.
Stavebná firma s asfaltovaním začína koncom augusta. Pred asfaltovaním obec dala
vybudovať odkanalizovanie vody z parkoviska do obecnej kanalizácie, čo navýšilo plánované
náklady na asfaltovanie o 4.800.- €.
Informáciu poslanci brali na vedomie a zvýšené náklady schválili.
Hlasovanie:

Za – 5
Bódiová Andrea
Ing.Karczag Jozef
Simon Zoltán
Tóth Tomáš
Vas Róbert

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

K bodu č.8. Aktuálne otázky – zmluvy s ÚPSVaR na zamestnávanie občanov
Peter Hencz, starosta obce informoval poslancov o možnostiach zamestnať dlhodobo
nezamestnaných občanov. Zmluva, ktorá bola uzavretá s ÚPSVaR na dobu určitú bola
ukončená 31.07.2016. Deväť mesiacov sme zamestnávali siedmych občanov. Z celkových
nákladov obec znášala 5 % na mzdy a odvody.
Podmienky na zamestnávanie občanov sú náročné, t.č. nie sú finančné prostriedky, úrad
neuzatvára nové zmluvy. Obec v jesennom období potrebuje viac ľudí na udržiavanie verejnej
zelene a cintorínov.

K bodu č.8. Aktuálne otázky - Zmena úradných hodín na Obecnom úrade
Starosta informoval poslancov, že od augusta úradné hodiny na obecnom úrade v budú
zmenené. Každý týždeň v stredu úradné hodiny sú predĺžené do 18,00 hodiny. Predĺžený
pracovný čas slúži najmä občanom, ktorí sú zamestnaní mimo obce a nemajú možnosť do
16,00 hodiny vybavovať svoje záležitosti. Zamestnanec obce, ktorý v stredu pracuje
v predĺženom čase v piatok má pracovnú dobu do 14,00 hodiny.
Poslanci návrh zmeny úradných hodín na 0cú hodnotili kladne.

K bodu č.8. Aktuálne otázky - kultúrne podujatie v obci 27.08.2016
Ochranca tradícií obce Rakytník a obecné zastupiteľstvo v Bátke organizujú prehliadku
a vystúpenie jazdcov, ktoré sa bude konať v rámci GEMERSKEJ TÚRY dňa 27. augusta so
začiatkom o 15 00 hodine, na priestranstve za veľkým kultúrnym domom. Na programe sú:
privítanie jazdcov, ukážky umeleckých remesie, ukážky bojov jazdcov, vystúpenie spolku
baranta a ľudových tanečných súborov. V závere dňa je voľná zábava do neskorého večera.
Starosta srdečne pozýva každého občana.
K bodu č.8. Aktuálne otázky – Pozvánka na 50.výročie otvorenia Základnej školy
v Bátke
PaedDr.Csilla Sebőková, riaditeľka Základnej školy v Bátke na zasadnutí OZ odovzdala
pozvánky poslancom na deň 2.9.2016, na oslavu 50.výročia otvorenia Základnej školy
v Bátke.

K bodu č.9. D i s k u s i a :
Ing. Karczag Jozef, zástupca starostu hodnotil prácu OZ na úseku kultúry. Menšie kultúrne
akcie boli organizované, ale už tretí rok nebol usporiadaný Deň obce. Chýba to aj občanom,
ktorí sú náročnejší. V tomto roku už nestíhame, ale do budúcoročného rozpočtu treba
zapracovať finančnú čiastku, z ktorej by bolo možné organizovať Deň obce na úrovni. Treba
požiadať aj o dotáciu od BBSK na poskytnutie finančných prostriedkov na tento účel.
Musíme rozmýšľať o tom, ako by sme ľudí v obci zaujali a prebudili v nich záujem o jeden
druhého.

K bodu č 10. Schválenie návrhu uznesení
Predseda návrhovej komisie Ing.Karczag Jozef predložil obecnému zastupiteľstvu
návrh uznesenia. Uznesenie od č.21/2016-OZ do uznesenie č.26/2016-OZ tvorí prílohu tejto
zápisnice.
K bodu č 11. Záver
Nakoľko program tretieho zasadnutia bol vyčerpaný, p.Peter Hencz, starosta poďakoval
poslancom a ostatným prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18,30 hod.
Zapísala: Magdaléna Nagy Pálová

....................................................
Peter Hencz, starosta

Overovatelia: Vas Róbert

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

Tóth Tomáš

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

