OBEC

BÁTKA

Číslo: 06/OZ/2016

Zápisnica
napísaná v priebehu šiesteho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 29.novembra 2016
o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Bátke.

OBEC

BÁTKA

Číslo: 06/OZ/2016

Zápisnica
napísaná v priebehu šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného
dňa 29.novembra 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
Ing.Karczag Jozef
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Tóth Tomáš
Vas Róbert
Ďalší prítomní a pozvaní hostia:
PaedDr.Seböková Csilla, riaditeľka ZŠ Bátka
Furmanová Ildikó – hlavná kontrolórka
Nagy Pálová Magdaléna – pracovníčka OcÚ
Zsíroslová Jolana – pracovníčka OcÚ
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie,
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia prijatých uznesení z predošlých zasadnutí
Koncesná zmluva na prevádzku a údržbu VO
Návrh VZN č.1/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bátka
7. Návrh VZN č.2/2017 o verejnom poriadku
8. Návrh VZN č.3/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Bátka
9. Návrh VZN č.4/2017 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
10. Návrh VZN č.5/2017 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Bátka
11. Návrh VZN č.6/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v obci Bátka
12. Návrh VZN č.7/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Bátka
13. Návrh VZN č.8/2017 o čistote a poriadku, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území
obce Bátka

14. Návrh VZN č.9/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení na rok 2017 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bátka
15. Návrh VZN č.10/2017 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách
z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vôd a zneškodňovaní
odpadových vôd zo žúmp na území obce Bátka
16. Návrh – dodatok č.1, k VZN č.38/2014 metodika poskytovania dotácií z rozp.obce.
17. Návrh rozpočtu na rok 2017 – Príjmy, výdavky, výdavky ZŠ, rozpočet celkom
18. Výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce od 01.02.2017
19. D i s k u s i a
20. Návrh na uznesenie
21. Záver

K bodu č.1. Otvorenie zasadnutia
Šieste 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. Starosta obce
navrhol hlasovať o programe. Poslanci program 6. riadneho zasadnutia OZ schválili
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 Bódiová Andrea.
Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta obce určil poslancov
p.Burszky Csaba, 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 požiadal Ing.Karczag Jozefa, zástupcu o vykonanie kontroly
prijatých uznesení z predošlých zasadnutí
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
Ďalšie opatrenie: uskutočniť stretnutie s advokátom za účasti Ing.Jozefa Karczaga, zástupcu.
Nesplnené.
Uznesenie č. 30, 99 – napojenie na kanalizáciu a ČOV – v p l n e n í .
Uznesenie č.13/2016 - modernizácia VO – ponuka od fy Marvor sa rieši.
Firma má namontovať v obci dva svietidlá, ktoré ešte nevykonal.
Uznesenie č.34/2016 - 39/2016,
Predaj obecných bytov pre nájomcov na základe zákona č.182/1993 Z.z. § 5, ods.1
Ján P é n t e k, nar.28.05.1974, trvale bytom Bátka č.180, 980 21
Gabriel Péntek, bytom Bátka č.180.
B: P o v e r u j e
Starostu obce uzavretím a podpísaním kúpnej zmluvy a vybavením prevodu vyššie uvedených
nehnuteľností do vlastníctva nadobúdateľa.
v plnení
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 VZN č.1/2017 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 2017 predložil obecnému zastupiteľstvu p.Peter Hencz, starosta obce. Starosta
žiadal poslancov, aby sa vyjadrili, dávali návrhy na vykonanie zmeny.
Poslanci dali návrh na zvýšenie sadzby poplatku za odpad
- pre fyzické osoby 12,00 €/osoba/rok
- právnická osoba, podnikajúca FO 40,00 € a za každého zamestnanca bez TP v obci 12,00 €
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. Návrh VZN č.2/2016 o verejnom poriadku
Návrh VZN o verejnom poriadku predložil obecnému zastupiteľstvu p.Peter Hencz, starosta
obce. Platné VZN o verejnom poriadku nebol doplnený, neboli navrhnuté žiadne zmeny.
V pôvodnom znení je zverejnený na internetovej stránke obce.
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.8 Návrh VZN č.3/2017 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. Vo VZN
č.3/2017 bola vykonaná zmena termínu konania zápisu detí na deň 04.04.2017.
Poslanci tento návrh VZN ako bol predložený schválili jednohlasne .
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.9 Návrh VZN č.4/2017 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
Návrh VZN predložil obecnému zastupiteľstvu p.Peter Hencz, starosta obce.
Dal návrh na zvýšenie poplatku z 1,00 € na 5,00 €. Ako dôvod uviedol vysoké prevádzkové
náklady MŠ, ktoré nie sú kryté z podielových daní. Navyše náklady znáša obec. Poslanci
o návrhu na zvýšenie poplatku hlasovali nasledovne:
Hlasovanie:
Za – 5
Proti – 0
Zdržalo sa – 2
Bódiová Andrea
Nagy Gabriel
Burszky Csaba
Vas Róbert
Ing.Karczag Jozef
Simon Zoltán
Tóth Tomáš
K bodu č.10 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. V pôvodnom znení je zverejnený na
internetovej stránke obce.
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.11 Návrh VZN č.6/2017 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. Príspevok rodiča na režijné náklady 0,17 € je nepostačujúci, náklady sú vysoké,
treba uvažovať o vykonanie zmeny. Po prepočítaní priložíme návrh.
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.12 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 v predložil obecnému
zastupiteľstvu p.Peter Hencz, starosta obce.
Poslanci nepredložili zmeny, VZN 7/2016 ostáva v platnosti aj naďalej
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.13 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.
Poslanci nepredložili zmeny, VZN č.8/2016 ostáva v platnosti aj naďalej.
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.14 Návrh VZN č.9/2017 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.
Prepočet nákladov podľa koeficientu ktorý vychádza zo ŠR 79,62 € na rok 2017 bol vykonaný.
Výšku dotácií z podielových daní na školstvo poslanci schválili nasledovne
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.15 Návrh VZN č.10/2017 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.
Počas skúšobnej prevádzky obec nemala príjem z poplatku stoč
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.
Celá obec nie je odkanalizovaná len 2/3. Starosta ročný náklad na ČOV odhadol cca 7200.-€.
Po viacerých návrhov zo strany poslancov na výšku poplatku vybrali poplatok za stočné
stanovené paušálom.
Spotreba vody na jednu osobu z vyhlášky 397/2003 Z.z. pre domácnosti 34 m3/osoba/rok.
Návrh ceny stočného za rok 2017 je 0,2353 €/m3. Pre PO a podnikajúce FO spotreba vody
bude vypočítaná z prílohy zákona č.397/2003 Z.z. Obec z vlastných prostriedkov zabezpečí
cisternu na vyprázdnenie žumpy. Do rozpočtu na tento účel bola určená suma 5000,- €
Za návrh VZN č.10/2016 hlasovali
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. 16 Návrh – dodatok č.1 k VZN č.38/2014 dotácia z rozpočtu obce
VZN určuje podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu obce, ku ktorému podľa zákona je
potrebný žiadateľovi predložiť aj výpis z registra trestov. Z uvedeného dôvodu bol doplnený
odsek 2 písmena b/.
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. 17. Návrh rozpočtu na rok 2017
Návrh rozpočtu na rok 2017 predložil obecnému zastupiteľstvu p.Peter Hencz, starosta.
Príjmová časť rozpočtu obsahuje vlastné príjmy a dotácie zo štátneho rozpočtu.
Výdavková časť rozpočtu pozostáva z výdavkových položiek na financovanie obecných
výdavkov a výdavkové položky ZŠ a ŠJ ZŠ, ŠKD.
Návrh rozpočtu je vyrovnaný rozpočet sumou
1 783 651,00 €.
Bežný príjem
1 748 651,00
Kapitálový príjem
/z predaja bytov/
30 000,00
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
5 000,00
Bežné výdavky
525 940,00
- z toho na MŠ 112 360,00 €, / v rozpočte 116 351,00 rozdiel 3 991,00
- ŠJ MŠ 7 022,00 v rozpočte 20 150,00 €
rozdiel 13 128,00 €.
Kapitálové výdavky – investície
35 000,00 €
12 768,00 €
Finančné operácie
Rozpočet ZŠ
1 209 943,00 €
- dotácia zo ŠR
1 075 337
- z podielových daní na ZŠ
64 381
- z rozpočtu obce na ŠJ ZŠ
70 225
Celkové výdavky
1 783 651,00 €.
Za vypracovaný návrh rozpočtu poslanci hlasovali nasledovne
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. 18 . Výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Bátka na obdobie 2017- 2023
Obecné zastupiteľstvo obce Bátka vyhlasuje v zmysle §18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom znení deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Bátka na
12.01.2017 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Bátke.
Určuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Bátka na kratší pracovný čas
s 0,2% úväzkom. Určuje začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce Bátka na deň
01.02.2017.
Ustanovuje podmienky voľby hlavného kontrolóra:
• Kvalifikačné predpoklady – ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
• Náležitosti prihlášky:
- Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj

- Údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doložený úradne overenou
fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní
- Profesijný životopis
- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- Znalosť základných noriem samosprávy
- Písomný súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania
voľby v obecnom zastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov
• Termín a spôsob odovzdanie prihlášky
Termín ukončenia podávania prihlášok: 30.12.2016 do 16.00 hod.
Miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku spolu s požadovanými
dokladmi kandidát musí zaslať poštou alebo odovzdať osobne na adresu: Obecný úrad
v Bátke, 980 21 Bátka č. 161 s označením „Voľba hlavného kontrolóra,
neotvárať!“.
• Proces voľby hlavného kontrolóra
Procesu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých
kandidátov. Kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky na
obecný úrad, pričom každý kandidát má právo na vystúpenie v obecnom zastupiteľstvo v deň
konania voľby v časovom rozsahu max. 5 min.
OZ určuje komisiu na preskúmanie odbornosti vhodných kandidátov v zložení:
Bódiová Andrea, Nagy Gabriel, Burszky Csaba.
Pozn.: Voľba hlavného kontrolóra prebehne tajným hlasovaním v zmysle § 18a, odst. 3 zák.
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
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. 19. D i s k u s i a
Do diskusie sa zapojili všetci poslanci hlavne pri určení výšky poplatku za stočné. VZN má
určiť každému rovnaké podmienky. Ing.Karczag obhajoval domácnosti kde nie sú vytvorené
podmienky na napojenie sa na verejnú kanalizáciu, majú vybudované žumpy, prečo by mali
dať vyprázdniť na vlastné náklady. Poslanci sa zhodli na kúpe cisterny, aby obec sama
zabezpečovala vývoz fekálií zo žúmp za rovnaký poplatok ako u ostatných domácnosti
s kanalizáciou.
Verejný vodovod v obci nemáme, stočné – množstvo spotrebovanej vody v domácnostiach
a v prevádzkach v obci určí zákon 397/2003 Z.z. príloha 1-3.
- Hencz Peter, starosta informoval poslancov o nutných údržbách hlavne na budove OZS
strecha je v zlom stave. Chodník v Dolnej Bátke – dáme vyhotoviť projektovú dokumentáciu,
rozpočet. Pri údržbe v chodníkoch bude potrebné upraviť šachty, odtoky.
K bodu č 20. Schválenie návrhu uznesení
Predseda návrhovej komisie Ing.Karczag Jozef predložil obecnému zastupiteľstvu
návrh uznesenia. Uznesenie od č.40/2016-OZ do uznesenie č.54/2016-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 20,50 h.
Zapísala: Magdaléna Nagy Pálová

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

Overovatelia: Burszky Csaba
Simon Zoltán

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

Prílohu tejto zápisnice budú tvoriť uznesenia.

