OBEC B Á T K A

Číslo 07/OZ/2017

Zápisnica
napísaná v priebehu siedmeho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 29. septembra 2017
o 17,00 hod. na Obecnom úrade v Bátke

OBEC B Á T K A

Číslo 07/OZ/2017
Zápisnica
napísaná v priebehu siedmeho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 29. septembra 2017
o 17,00 hod. na Obecnom úrade v Bátke
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice.
Hencz Peter – starosta
Poslanci :

Bódiová Andrea
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Vas Róbert

Neprítomní:

Ing. Karczag Jozef
Burszky Csaba
Tóth Tomás

Ďalší prítomní a pozvaní hostia:
Furmanová Ildikó, hlavná kontrolórka
Zsírosová Jolana, administratívna pracovníčka OcÚ

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie,
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia prijatých uznesení z predošlých zasadnutí
Rozpočtové opatrenie č.5 – úprava rozpočtu
Aktuálne otázky
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

K bodu č.1. Otvorenie zasadnutia
V roku 2017 siedme 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 4 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.
P. Peter Hencz, starosta obce navrhol hlasovať o programe zasadnutia. Poslanci hlasovali o
programe, program siedmeho riadneho zasadnutia OZ v r.2017 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, za predsedu návrhovej komisie starosta odporučil
poslankyňu Andreu Bódiovú, za člena návrhovej komisie: p. Zoltána Simona .
Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: p. Nagy Gábor a
p. Vas Róbert
Zapisovateľka: Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p. Jolanu Zsírosovú
Hlasovanie:
Za – 4
Proti – 0
Bódiová Andrea
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Vas Róbert

Zdržalo sa – 0

K bodu č. 4 – Kontrola plnenia prijatých uznesení z predošlých zasadnutí
Kontrola plnenia uznesení vykonal p. Peter Hencz , strarosta oce. Uznesenie č.26/2015 nebolo
vyriešené.
Právne stanovisko – písomné vyjadrenie vo veci nedoplatku na nájomnom u p.Pásztora nemáme. Bolo
prijaté opatrenie: uskutočniť stretnutie s advokátom za účasti aj poslancov. Toto stretnutie nebolo
uskutočnené. Tento dlhoročný spor poslanci už by mali ukončiť.
Hlasovanie:

Za – 4
Bódiová Andrea
Nagy Gábor
Simon Zoltán
Vas Róbert

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

K bodu č. 5 – Rozpočtové opatrenie č. 5 – úprava rozpočtu
Hlavná kontrolórka obce pani Ildikó Furmanová predložila správu o hospodárskom výsledku
k 31. augusta bežného roka, ktorá je prebytková (2 800,-€). Tento výsledok hospodárenia je
potrebné dodržať aj k 31.12.2017.
Predpokladané plnenie rozpočtu sa zadáva do RISAM-u do 13. 10. 2017, kvôli tomu je
potrebné vykonať úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 5., rozpočtové opatrenie
z dôvodu dotácie na zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a na výstavbu verejného
vodovodu.

Kapitálové príjmy: + 100 000,-€ ..... zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ
+ 150 000,-€ ..... výstavba verejného vodovodu
Kapitálové výdavky: - 100 000,-€ ..... zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ
- 150 000,-€ ..... výstavba verejného vodovodu

Pani Ildikó Furmanová , hlavná kontrolórka predložila aj - Ústavný zákon o rozpočtovej
zodpovednosti, ktorý platí pre rok 2018.
Pokiaľ výška dlhu Slovenskej republiky dosiahne (55% -1%) 54% podielu na HDP a zároveň
nedosiahne (57%-1%) 56% podielu na HDP, sú obce povinné schváliť rozpočet na
nasledujúci rozpočtový rok okrem výdavkov na likvidáciu škôd spôsobenými živelnými
pohromami a výdavkov na financovanie spoločných programov SR a EU s výdavkami
maximálne vo výške výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka.
Vychádza sa zo schváleného rozpočtu obce t.j. prvého schváleného rozpočtu bez zmien
vykonaných počas rozpočtovaného roka 2017.
Pokiaľ výška dlhu Slovenskej republiky dosiahne (57% -1%) 56% podielu na HDP a zároveň
nedosiahne 59ˇpodielu na HDP, sú obce povinné schváliť na nasledujúci rozpočtový rok iba
vyrovnaný rozpočet alebo prebytkový rozpočet.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky a jednohlasne schvaľuje
úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č 5.
Hlasovanie:

Za – 4
Bódiová Andrea
Nagy Gábor
Simon Zoltán
Vas Róbert

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

K bodu č. 6 – Aktuálne otázky
Pani Andrea Bódiová sa informovala o predpokladanom čase sprevádzkovania verejného
vodovodu.
Pán starosta Peter Hencz informoval prítomných, že realizácia verejného vodovodu v obce by
mala podľa zmluvy ukončiť 31. 10.2017, následne záleží od vybavenia potrebných
certifikátov a povolení, predpoklad december bežného roka.

K bodu č 7 – Diskusia
Do diskusie sa zapojili všetky prítomní, diskutovali o aktuálnych otázkach.
Pán starosta Peter Hencz informoval prítomných že Deň dôchodcov zachovaním dlhoročnej
tradície sa plánuje na prvú adventnú nedeľu dňa 26. novembra 2017.
Pán Gabriel Nagy informoval prítomných o aktuálnych podujatiach CSEMADOK-u ,
o výlete do Tokaj-a na vínny festival, a na blížiaci sa jesenný ples, na ktoré srdečne pozýval
prítomných.

K bodu č. 8 - Návrh na uznesenie
Predsedníčka návrhovej komisie Andrea Bódiová predložila obecnému zastupiteľstvu návrh
uznesenia. Uznesenie od č. 35 /2017-OZ do uznesenie č. 37 /2017-OZ tvorí prílohu tejto
zápisnice.

K bodu č.9 – Záver
Nakoľko program siedmeho zasadnutia bol vyčerpaný, p.Peter Hencz, starosta poďakoval
poslancom a ostatným prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,05 h.
Zapísala: Jolana Zsírosová

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

Overovatelia:
Nagy Gábor
Vas Róbert

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

Prílohu tejto zápisnice budú tvoriť uznesenia!

