OBEC

BÁTKA

Číslo: 09/OZ/2017

Zápisnica
napísaná v priebehu deviateho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 23. novembra 2017
o 17,00 hod. na Obecnom úrade v Bátke.

OBEC

BÁTKA

Číslo: 09/OZ/2017

Zápisnica
napísaná v priebehu deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného
dňa 23. novembra 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
Burszky Csaba
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Vas Róbert
Neprítomný: Ing.Karczag Jozef
Tóth Tomáš, prítomný od 6. bodu programu
Ďalší prítomní a pozvaní hostia:
Furmanová Ildikó, kontrolórka
PaedDr. Sebőková Csilla – riaditeľka ZŠ – Alapiskola Bátka
Zoltán Mács
Jolana Zsírosová – pracovníčka OcÚ
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie,
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia prijatých uznesení z predošlého zasadnutia
Príprava návrhu VZN
- Návrh VZN o zápise detí do ZŠ
- Návrh VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
- Návrh dodatku k VZN č. 14/2017
6. Príprava návrhu rozpočtu na rok 2018
7. Odpredaj obecných pozemkov hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a. ods. 1 písm.
c/ zákona č. 138/1991 Zz. O majetku obci v znení neskorších predpisov
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 2017 deviate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bátke otvoril a viedol
p. Peter H e n c z, 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. Pán starosta
navrhol program zasadnutia rozšíriť o bod:
č. 7 – Odpredaj obecných pozemkov hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a. ods. 1
písm. c/ zákona č. 138/1991 ZZ. O majetku obci v znení neskorších predpisov a
č. 8 – Aktuálne otázky rozšíriť
- Prípravu privítania Mikuláša,
- Deň dôchodcov,
- Inventarizácie majetku obce a ZŠ,
- Žiadosti : CSEMADOK, REMÉNY IDŐSEK KLUBJA PT– OZ KLUB STARŠÍCH
NÁDEJ, ŠPORT.
Starosta obce navrhol hlasovať o programe so zmenami. Poslanci hlasovali
o programe, program 9. riadneho zasadnutia OZ v r.2017 bol schválený jednohlasne.
Hlasovanie:

Za – 5
Bódiová Andrea
Burszky Csaba
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Vas Róbert

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

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: Bódiovú Andreu,
Za člena komisie starosta odporučil poslanca: Nagy Gabriel .
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: p.Simon Zoltán, Vas Róbert
Zapisovateľka: Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p. Zsírosovú Jolanu.
Hlasovanie:

Za – 5
Bódiová Andrea
Burszky Csaba
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
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. Zástupca starostu pán Ing. Jozef Karczag nie je prítomný na 9. zasadnutí OZ z dôvodu
PN

K bodu č.5 - Príprava návrhu VZN

a). Návrh VZN č.3/2018 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 H e n c z, starosta. Miesto,
čas a termín zápisu detí do prvého ročníka ZŠ bol konzultovaný s riaditeľkou ZŠ. Vo VZN
č.3/2018 bola vykonaná zmena termínu konania zápisu detí na deň 05.04.2018.
Návrh VZN č. 3/2018 je zverejnený na webovej stránke a na úradnej tabuli obce,
pripomienkovanie návrhu k VZN č. 3/2018 je možné k 8.12.2017
Poslanci tento návrh VZN ako bol predložený schválili jednohlasne .
Hlasovanie:
Za – 5
Proti – 0
Zdržalo sa – 0
Bódiová Andrea
Burszky Csaba
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Vas Róbert

b). Návrh VZN č. 40/2018 o Zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Návrh VZN o Zavedení a poskytovaní elektronických služieb na rok 2018 predložil
obecnému zastupiteľstvu p. Peter H e n c z, starosta.
Hlavná kontrolórka Ildikó Furmanová vysvetlila účel tohto VZN - Účelom tohto VZN je
umožniť právnickým osobám, fyzickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom
uplatňovať výkon svojich práv a plnenie svojich povinností vo vzťahu k obci Bátka
elektronicky, ako aj vybrané náležitosti výkonu verejnej moci elektronicky a elektronickej
komunikácie obce Bátka voči právnickými a fyzickými osobami v rozsahu právomoci podľa
osobitných predpisov.
Návrh VZN č. 40/2018 je zverejnený na webovej stránke a na úradnej tabuli obce,
pripomienkovanie návrhu je možné k 8.12.2017
Poslanci tento návrh VZN ako bol predložený schválili jednohlasne .
Hlasovanie:
Za – 7
Proti – 0
Zdržalo sa – 0
Bódiová Andrea
Burszky Csaba
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Vas Róbert

c). Návrh VZN č. 14/2017 O správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Bátka,
Prevádzkový poriadok pohrebiska
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bátka o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území
obce Bátka upravuje správu a prevádzkovanie pohrebiska obce Bátka na základe ustanovenia
§ 17 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
Návrh VZN č. 14/2017 je zverejnený na webovej stránke a na úradnej tabuli obce,
pripomienkovanie návrhu rozpočtu je možné k 8.12.2017.

Poslanci tento návrh VZN ako bol predložený schválili jednohlasne .
Hlasovanie:
Za – 7
Proti – 0
Zdržalo sa – 0
Bódiová Andrea
Burszky Csaba
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Vas Róbert

Účinné VZN obce BÁTKA
Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 2/2009 o určení prevádzkového času
(Platné od: 13.04.2017)

Dodatok č. 1/2017 k VZN o podmienkach chovu držania domácich zvierat
(Platné od: 13.04.2017)

VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce BÁTKA (1/2017)
(Platné od: 01.01.2017)

VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole, ktorej zriaďovateľom je obec Bátka (3/2017)
(Platné od: 01.01.2017)

VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole (4/2017)
(Platné od: 01.01.2017)

VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v obci Bátka (6/2017)
(Platné od: 01.01.2017)

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení
na rok 2016 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Bátka (9/2017)
(Platné od: 01.01.2017)

VZN o verejnej kanalizácií, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku, spoplatňovaní
spracovania odpadových vôd a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na území obce
Bátka (10/2017)
(Platné od: 01.01.2017)

VZN o verejnom poriadku (2/2016)
(Platné od: 01.01.2016)

VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Bátka (5/2016)
(Platné od: 01.01.2016)

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Bátka (7/2016)
(Platné od: 01.01.2016)

VZN o čistote a poriadku, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce Bátka (8/2016)
(Platné od: 01.01.2016)

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, o odvádzaní odpadových vôd a o pripojení
nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu (39/2014)
(Platné od: 15.04.2014)

VZN ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce Bátka (38/2014)
Dodatok č. 1 k VZN 38/2014
(Platné od: 01.01.2014)

VZN o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na
území obce Bátka (37/2013)
(Platné od: 01.10.2013)

VZN o určení školského obvodu základnej školy na území obce Bátka (3/2009)
(Platné od: 16.07.2009)

VZN o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb (2/2009)
(Platné od: 15.04.2009)

VZN o podmienkach chovu držania a manipulácie s domácimi a úžitkovými zvieratami na území
obce Bátka
(Platné od: 01.01.2000)

Všeobecne záväzné nariadenia obce
BÁTKA
sú prístupné verejnosti
na internetovej stránke obce www.obecbatka.sk
a v písomnej forme u starostu obce.
K bodu č. 6 Príprava návrhu rozpočtu na rok 2018
Pán starosta pred rozhodovaním návrhu rozpočtu požiadal poslancov OZ prerokovať žiadosti
neziskových organizácií o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018 z dôvodu vplyvu na celkový
rozpočet.
a). FC Bátka
Návrh na dotáciu z rozpočtu obce pre FC Bátka vo výške 3 500,-€.
Pán starosta navrhol hlasovať o dotáciu vo výške 3 500,-€ na rok 2018 pre FC Bátka, poslanci
OZ hlasovali jednohlasne.
Hlasovanie:

Za – 6
Bódiová Andrea
Burszky Csaba
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Tóth Tomáš
Vas Róbert

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

b). Občianske združeni Klub starších Nádej – Remény Idősek Klubja PT.
Na obec Bátka bola doručená žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre OZ Klub
starších Nádej vo výške 1 370,- €. Žiadosť obsahuje prílohu Výpis registra trestov na
právnickú osobu zo dňa 20. 11. 2017. Pán starosta navrhol požadovanú čiastku znížiť, aj keď
v roku 2017 aktivita organizácie bola pozoruhodná. Navrhol dotáciu vo výške 800,- €. Ďalšie
návrhy neodzneli. Pán starosta navrhol hlasovať o dotáciu vo výške 800,- € na rok 2018 pre
OZ Klub starších Nádej – Remény Idősek Klubja PR, poslanci hlasovali jednohlasne.
Hlasovanie:

Za – 6
Bódiová Andrea
Burszky Csaba
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Tóth Tomáš
Vas Róbert

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

c). Maďarský spoločný a kultúrny zväz na Slovensku Základná organizácia – Szlovákiai
Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség CSEMADOK Alapszervezet (ďalej len
CSEMADOK)
Na obec Bátka bola doručená žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre CSEMADOK
Bátka vo výške 1 200,- €. Žiadosť obsahuje prílohu Výpis registra trestov na právnickú osobu
zo dňa 7. 11. 2017. Požadovaná výška dotácie tvorí 50% z celkového rozpočtu organizácie
ktorá je 2400,-€ na rok 2018. Žiadosť obsahuje zdroje financovania, ktorá sa skladá
z vlastných zdrojov, dotácie od obce a sponzorské. Ďalšie návrhy neodzneli, preto starosta
obce navrhol hlasovať o dotáciu vo výške 1 200,- € pre or. CSEMADOK.
Poslanci OZ hlasovali jednohlasne.
Hlasovanie:

Za – 6
Bódiová Andrea
Burszky Csaba
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Tóth Tomáš
Vas Róbert

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

d). Návrh rozpočtu na rok 2018 predložil obecnému zastupiteľstvu p. P e t e r H e n c z,
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.
Hlavná kontrolórka Ildikó Furmanová návrh rozpočtu na rok 2018 navrhol zmeniť,
a zapracovať odstupné, ktoré rozpočet na rok 2018 musí obsahovať z toho dôvodu, že rok
2018 je rokom volieb do samospráv.
Návrh rozpočtu je vyrovnaný rozpočet sumou

1 799 673,00 €.

Bežný príjem
Kapitálový príjem/z predaja bytov a pozemkov/

1 783 173,00
16 500,00

Celkový rozpočet príjmov za obec

1 799 673,00

Rozpočet bežných výdavkov za obec
Finančné operácie
Kapitálové výdavky za obec
Rozpočet bežných výdavkov ZŠ z dotácií
Z rozpočtu obce pre ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD

513 234,00
12 768,00
16 500,00
1 120 466,00
136 705,00

Rozpočet ZŠ- Alapiskola Bátka na rok 2018

1 257 171,00

Celkový rozpočet

1 799 673,00

Návrh rozpočtu na rok 2018 je zverejnený na webovej stránke a na úradnej tabuli obce,
pripomienkovanie návrhu rozpočtu je možné k 8.12.2017.
Za vypracovaný návrh rozpočtu poslanci so zmenami hlasovali jednohlasne.
Hlasovanie:

Za – 6
Bódiová Andrea
Burszky Csaba
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Tóth Tomáš
Vas Róbert

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

K bodu č 7 - Odpredaj obecných pozemkov hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a. ods. 1
písm. c/ zákona č. 138/1991 Zz. O majetku obci v znení neskorších predpisov
Zástupcovia Katolíckej cirkvi podali žiadosť na odkúpenie obecných pozemkov hodný
osobitného zreteľa v súlade s § 9a. od. Písm. c/ zákona č. 138/1991 Z.z. O majetku obci
v znení neskorších predpisov č. LV 751 , KN – E , parcely č. 106/5 – 734 m2, č. parc. 108/2 –
93 m2, parc. č. 108/2 – 130 m2,parc. č. 109/2 – 210 m2, parc. č. 107 – 115m2, parc. č. 107 –
142 m2, 105/4 – 28m2, 112/2 - 197 m2 v celkovej výmere 1649 m2. K žiadosti bol priložený
geometrický plán, záznam podrobného merania (meračský náčrt ) č. 682, súradnice bodov
označených číslami. Poslanci na základe pomocných materiálov boli oboznámení o polohe
a výmere pozemkov ktoré sú predmetom žiadosti.
Poslanci hlasovali o odpredaj obecných pozemkov ktorý je evidovaný na LV č. 751, jeden
poslanec sa zdržal a piati poslanci boli proti.
Hlasovanie:

Za – 0

Proti – 5
Bódiová Andrea
Burszky Csaba
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Vas Róbert

Zdržalo sa – 1
Tóth Tomáš

K bodu č 8 Aktuálne otázky
Príprava privítania Mikuláša
Starosta obce Peter H e n c z, navrhol 5. decembra 2018 privítať Mikuláša pred obecným
úradom. Konský záprah zabezpečí pán Ján Rencsok. Navrhol aby obec zabezpečil pre deti
Mikulášske balíky. V tomto roku balíky pre deti nebude zbierať obec.

Deň dôchodcov
Deň dôchodcov je naplánovaný na 26. novembra 2017 o 14,00 hod. v nedeľu v telocvični ZŠ
– Alapiskola Bátka. Pán starosta Peter H e n c z srdečne pozval poslancov na slávnosť, na
ktorú v tomto roku program pripravili zamestnanci a žiaci základnej školy.

Riadna inventarizácia majetku k 31. 12. 2017
Starosta obce Peter H e n c z vydal príkaz na vykonanie ročnej inventarizácie majetku obce
a ZŠ Bátka.
Inteligentného prechodu pre chodcov cez hlavnú cestu:
Pán starosta Peter Hencz pozval prítomných na slávnostné odovzdanie int. prechodu cez
hlavnú cestu v obci. Inteligentný prechod pre chodcov bol vybudovaný Ministerstvom
dopravy a výstavby SR. Slávnostné odovzdanie bude dňa 27. 11. 2017 o 11,00 hod.
Peter Hencz starosta - V mesiaci december nás ešte čaká niekoľko úloh:
14. 12. 2017 - Kolaudácia vodovodu.
Zástupcovia podniku „VEOLIA“- Slovenský vodohospodársky podnik, previedli predbežnú
prehliadku územia výstavby vodovodu.
10. 12 2017 – Obec „Hollókő“ pozvala zástupcov obce Bátka na slávnosť ktorá jbude
usporiadaná pri príležitosti 30. výročia zaradenia obce do Svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO.
Peter Hencz starosta - ďalšie zasadnutie OZ navrhuje dňa 13. 12. 2017 od 18,00 hodiny.
K bodu č. 9 - Diskusia
Do diskusie sa zapojili prítomní poslanci a hostia, diskutovali k jednotlivým bodom
programu.
Zoltán Mács – Mal výhrady s nekompletnosťou zverejnenia zmlúv na webovej stránke obce
Bátka. K zápisnici z ôsmeho zasadnutia OZ k bodu č. 9 - diskusia dodal, že nie je presne
napísaná do zápisnice jeho pripomienka k „odpredaj obecného pozemku do vlastníctva pána
farára nie je možné predajom obecného pozemku hodného osobitného zreteľa na základe
uvedeného zákona.“
- Oprava pripomienky „ všeobecnosti - nie každý obecný pozemok sa môže predať
na základe uvedeného zákona“.
Zoltán Mács – k čistení jarkov a potoka. Čistenie potokov na jar bude neskoro, lebo sú veľmi
zanesené najmä za Požiarnou zbrojnicou.
Starosta obce Peter Hencz – oslovili sme Povodie Hrona s vyčistením potoka. Povodie Hrona
vyčistí potok, keď bude mať prístup. V zimnom období sa začne čistenie okraja potoka aby
mali k nemu prístup. Potok a okolie sa začne vyčistiť smerom od potoka Blh. Verím, že
naplánované práce sa do jari vykonajú.
Šport:
Peter Hencz starosta obce navrhol na stredu 29.11.2017 stretnutie v zasadačke obecného
úradu z dôvodu riešenia FC Bátka, termín stretnutia môže byť zmenený. Očakávame dobré
nápady a pripomienky ako aj záujemcov, ktorí by boli ochotní spolupracovať s mládežou.
Vas Róbert – V súčasnosti veľa detí hráva futbal v Bátke, je ochotný pomáhať.

Dotácia z rozpočtu obce:
Peter Hencz starosta obce požiadal zástupcov organizácii ktorí požiadali o dotáciu z rozpočtu
obce na rok 2018, aby svoje plány zosúladili s akciami obecného úradu.

Hlavná kontrolórka obce pani Ildikó Furmanová žiadala zástupcov neziskových organizácií,
aby predložili obecnému zastupiteľstvu výsledky hospodárenia za rok 2017.
Hlavná kontrolórka obce pani Ildikó Furmanová – V obci sa v roku 2017 bolo uskutočnené
viac investícií. Mali bi sme sa usilovať a vytvárať podmienky aby mládež neopúšťala obec.
Aby v obci boli vytvorené podmienky na vytvárania pracovných miest. Musíme pracovať na
tom, aby naša obec bola pre mládež príťažlivá, len tak môžeme zachovať budúcnosť obce.
Z predchádzajúceho volebného obdobia obci ostali pekné rezervy. Rekonštrukcie ktoré boli
uskutočnené v roku 2016 a 2017 prispievajú obci.
Pán starosta Peter Hencz – v budúcnosti sa plánuje stretnutie s občanmi o budúcnosti obce
Bátka a vo veci vytvárania pracovných miest v obci. Kanalizácia a vodovod prispievajú obci
a poskytuje nové príležitosti pre možných investorov. B budúcom období sa kladie väčší
dôraz na vytváranie pracovných miest. K danej tematike očakávame nápady a pripomienky aj
od občanov.
K bodu č. 10 Schválenie návrhu uznesenia
Predseda návrhovej komisie Andrea Bódiová predložila obecnému zastupiteľstvu na
schválenie návrh uznesení. Uznesenie od č. 43 /2017 - OZ do uznesenia č. 52 /2017 – OZ
tvoria prílohu tejto zápisnice.

K bodu č. 11 Záver
Starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť. Program deviateho
zasadnutia OZ bol vyčerpaný a zasadnutie bolo ukončené o 19, 45 hodine.
Zápisnicu zapísala: Jolana Zsírosová

Bátka, dňa 27. októbra 2017

Peter H e n c z
Starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Burszky Csaba
Vas Róbert

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

Prílohu tejto zápisnice budú tvoriť uznesenia!

