OBEC

BÁTKA

Číslo: 04/OZ/2016

Zápisnica
napísaná v priebehu štvrtého zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 04.októbra 2016
o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Bátke.

OBEC

BÁTKA

Číslo: 04/OZ/2016

Zápisnica
napísaná v priebehu druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného
dňa 04.októbra 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
Burszky Csaba
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Tóth Tomáš
Vas Róbert
Neprítomný: Ing.Karczag Jozef

Ďalší prítomní a pozvaní hostia:
Furmanová Ildikó, kontrolórka
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
5. Schválenie koncesnej zmluvy na VO
6. Návrh na odpísanie nedobytných daňových pohľadávok
7. Zmena účelu použitia rozpočtu ZŠ Bátka
8. Aktuálne otázky
9. D i s k u s i a
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

K bodu č.1. Otvorenie zasadnutia
V roku 2016 štvrté 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 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 4. 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 Simon Zoltána, za člena komisie Bódiovú Andreu .
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 – 6
Bódiová Andrea
Burszky Csaba
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Tóth Tomáš
Vas Róbert

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

K bodu č.4. Kontrola plnenia prijatých uznesení
Kontrola plnenia uznesení nebola vykonaná, na návrh starostu sa preloží na budúce zasadnutie
OZ.
K bodu č.5. Schválenie koncesnej zmluvy na VO
Návrh koncesnej zmluvy na rekonštrukciu a modernizáciu VO, vrátane modernizácie systému
riadenia VO a o poskytovaní služieb, prevádzky a údržby zariadení VO v obci predložil
obecnému zastupiteľstvu na schválenie p.Peter Hencz, starosta obce. Koncesionár na vlastné
náklady vykoná dielo, obec nepotrebuje vstupný kapitál.
Poslanci koncesnú zmluvu nemali preštudované, nepoznali obsah zmluvy tak, aby mohli
objektívne rozhodovať o jej prijatí a schválení.
Z uvedeného dôvodu schválenie zmluvy sa odkladá na najbližšie zasadnutie OZ.
K bodu č.6. Návrh na odpísanie nedobytných daňových pohľadávok
Zoznam daňových dlžníkov predložila obecnému zastupiteľstvu na schválenie odpísania
nedobytných pohľadávok p.Magdaléna Nagy Pálová. Sú to nevymožiteľné pohľadávky, alebo
pohľadávky ktorej výška nákladov na vymáhanie presiahne hodnotu pohľadávok.
Poslanci prezreli zoznam dlžníkov a doporučili, aby hlavná kontrolórka obce sa vyjadrila ako
bude možné zákonným spôsobom odpísať staré pohľadávky.

K bodu č.7. Zmena účelu použitia rozpočtu ZŠ Bátka
Obec Bátka ako zriaďovateľ ZŠ Bátka schválila dotáciu na rok 2016 na prevádzku a mzdy na
jedného žiaka školských zariadení nasledovne
- Na údržbu školských objektov ZŠ
52 791,75 Eur
- Na ŠKD
2 502,72 Eur
Riaditeľka ZŠ-AI Bátka navrhla presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu navýšením rozpočtových položiek na mzdy a odvody ŠKD celkom o 12392.- Eur.
Dôvodom návrhu vykonania zmeny rozpočtu je potreba finančných prostriedkov na mzdy
a odvody 1,5 zamestnancov ŠKD, nakoľko schválený rozpočet pre ŠKD na rok 2016
nepokrýva skutočné náklady na uvedené položky. Z dôvodu vysokého počtu detí v ŠKD od
01.09.2016 bola otvorená ďalšia trieda.
Poslanci s návrhom riaditeľky ZŠ súhlasili, a jednohlasne schválili zmenu účelu použitia
rozpočtu v navrhovanej výške.
Hlasovanie:
Za – 6
Proti – 0
Zdržalo sa – 0
Bódiová Andrea
Burszky Csaba
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Tóth Tomáš
Vas Róbert
K bodu č.8. Aktuálne otázky
V aktuálnych otázkach obecné zastupiteľstvo prejedalo:
Prípravu obecný bytov pod správu OVBD Rim.Sobota. V bytovom dome č.180 obec vlastní
sedem bytov a ďalších sedem bytov je v osobnom vlastníctve.
Doposiaľ obec vykonávala všetky potrebné opravy a údržby na bytovom dome.
K tejto zmene je potrebná nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov.
K bodu č.9. D i s k u s i a
- Simon Zoltán a Bódiová Andrea diskutovali k návrhu koncesnej zmluvy na VO.
Bódiová Andrea konštatovala, že údržba VO bude drahšia ako doposiaľ. Treba zvážiť či je tá
zmluva pre obec výhodná alebo nie.
- Burszky Csaba doporučil návrh tejto zmluvy prekontrolovať odborníkom.
- Vas Róbert sa informoval, čo bude s odmontovanými svietidlami.
- Tóth Tomáš – podľa návrhu celé verejné osvetlenie po dobu 10 rokov bude majetkom firmy,
či je to výhodné pre obec.
- Peter Hencz, starosta obce doporučil návrh zmluvy dôkladne preštudovať a poslancom
navrhnuté zmeny zapracovať do zmluvy.
- Bódiová Andrea žiadala počas jesenného upratovania vyložiť kontajner v obci na smeti.
- Nagy Gabriel sa informoval o stave detí v MŠ. Náklady na jedného žiaka nepokrývame len
z dani z príjmov FO. Z vlastných prostriedkov obec hradí vyššie náklady aj na detí z okolitých
obcí. Ďalej sa informoval, či je obec povinná prijať do MŠ detí aj z okolitých obcí.

K bodu č 10. Schválenie návrhu uznesení
Predseda návrhovej komisie Zoltán Simon predložil obecnému zastupiteľstvu návrh
uznesenia. Uznesenie od č.27/2016-OZ do uznesenie č.28/2016-OZ tvorí prílohu tejto
zápisnice.

K bodu č 11. Záver
Nakoľko program štvrtého zasadnutia bol vyčerpaný, p.Peter Hencz, starosta poďakoval
poslancom a ostatným prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,30 hod.
Zapísala: Magdaléna Nagy Pálová

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

Overovatelia: Vas Róbert

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

Tóth Tomáš

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

