OBEC B Á T K A

Číslo 02/OZ/2018
Zápisnica
napísaná v priebehu druhého zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 29. marca 2018
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

Ďalší prítomní a pozvaní hostia:
Furmanová Ildikó, hlavná kontgrolórka
Zsírosová Jolana, pracovníčka OÚ

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia prijatých uznesení z predošlých zasadnutí
VZN č. 9/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení na rok 2018 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Bátka
6. Rozpočtové opatrenie č.2
7. Umelecká škola
8. Verejné osvetlenie
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku
10. Určenie platu starostu obce na rok 2018
11. Určenie platu hlavnej kontrolórky na rok 2018
12. Aktuálne otázky
13. D i s k u s i a
14. Návrh na uznesenie
15. Záver

K bodu č.1.Otvorenie zasadnutia

V roku 2018 druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bátke otvoril a viedol p. Peter
Hencz, starosta obce. Privítal všetkých prítomných a zároveň oznámil, že Obecné
zastupiteľstvo bolo zvolené 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 na začiatku zasadnutia je 4 podľa prezenčnej
listiny, traja poslanci sa nezúčastnili na zasadnutí a
Obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné. Neprítomní poslanci: Csaba Burszky, Tomáš Tóth, Ing. Jozef Karczag.
Pán poslanec Tomáš Tóth od 9. bodu programu zasadnutia bol prítomný.
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 body programu č. 8 a 9 vymeniť. Starosta obce navrhol hlasovať o programe so
zmenou. Poslanci hlasovali o programe.
Program druhého zasadnutia OZ 2/2018 so zmenou bol schválený jednohlasne.
Hlasovanie: Za – 4
Bódiová Andrea
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Vas Róbert

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný-3
Ing. Jozef Karczag
Burszky Csaba
Tóth Tomáš

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.
Predsedu návrhovej komisie: za predsedu návrhovej komisie starosta odporučil poslankyňu
Andreu Bódiovú, za člena návrhovej komisie: pána 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
Bódiová Andrea
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Vas Róbert

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný-3
Ing. Jozef Karczag
Burszky Csaba
Tóth Tomáš

K bodu č.4. Kontrola plnenia prijatých uznesení
Kontrolu plnenia uznesení vykonal pán starosta Peter Hencz.
Uznesenie č. 26/2015 nebolo vyriešené. Termín stretnutia s advokátkou JUDr. Miriam
Bitalovou nie je určený. Právne stanovisko- písomné vyjadrenie vo veci nedoplatku na

nájomnom u p. Pásztora nemáme. Obecné zastupiteľstvo správu o plnení uznesení č. 26/2015
jednohlasne berie na vedomie.
Hlasovanie: Za – 4
Bódiová Andrea
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Vas Róbert

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný-3
Ing. Jozef Karczag
Burszky Csaba
Tóth Tomáš

K bodu č.5. VZN č. 9/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení na rok 2018 v zriaďovateľskej a územnej
pôsobnosti obce Bátka

K návrhu VZN č. 9/2018 do lehoty na predloženie pripomienok neboli doručené
pripomienky, preto poslanci hlasovali o schválenie VZN č. 9/2018 a jednohlasne schválili
VZN č. 9/2018.
Návrh VZN bol prejednaný na zasadnutí OZ
23.02..201
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
23.02.2018
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa:
23.02.2018
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do :
12.03.2018
Doručené pripomienky /počet/:
0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
29.03.2018
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 29.03.2018
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 29.03.2018 pod č.: 15 /2018
VZN vyvesené na úradnej tabuli, internetovej str..obce Bátka dňa:
29.03.2018
Bude zvesené z úradnej tabule obce Bátka dňa:
13.04.2018
VZN nadobúda účinnosť dňom 13.04.2018.

Hlasovanie: Za – 4
Bódiová Andrea
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Vas Róbert

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný-3
Ing. Jozef Karczag
Burszky Csaba
Tóth Tomáš

K bodu č.6 Rozpočtové opatrenie č. 2

Starosta predniesol návrh druhej úpravy rozpočtu na rok 2018. Schválený rozpočet bol
upravený podľa prílohy. Starosta vyzval poslancov na podanie pripomienok k prerokovanému bodu
programu. Neboli vznesené pripomienky a poslanci úpravu rozpočtu ZŠ – Alapiskola Bátka č.2
schválili jednohlasne.

Hlasovanie: Za – 4
Bódiová Andrea
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Vas Róbertt

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný-3
Ing. Jozef Karczag
Burszky Csaba
Tóth Tomáš

K bodu č.7 Umelecká škola
Starosta predniesol žiadosť spol. GOSUN s.r.o. zo dňa 28.2.2018 o rozhodnutie
k zriadeniu zariadeniu Súkromnej základnej umeleckej školy, samostatnej školskej inštitúcie
v našej obci. Náklady spojené zriadením SZUŠ ani chod zariadenia nie sú vedené v rozpočte
obce a nenavýšia náklady obce Bátka. Zariadenie by zabezpečilo organizovanú činnosť
a zmysluplné využitie voľného času pre deti z obce a žiakov ZŠ.
Starosta vyzval poslancov na hlasovanie, poslanci schválili jednohlasne zriadenie zariadenia
v obci.
Hlasovanie: Za – 5
Bódiová Andrea
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Vas Róbert

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný-3
Ing. Jozef Karczag
Burszky Csaba
Tóth Tomáš

K bodu č.8 Verejné osvetlenie
Pán starosta predniesol ponuku na novú výzvu, návrh podal ENERGOCOM PLUS,
s.r.o. Košice na zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia. VO vrátane systému
riadenia verejného osvetlenia v obci je zastaralé a údržba je finančne náročná. Každý rok sa
k tejto tematike vraciame a preto je potrebné nájsť vhodné riešenie na rekonštrukciu VO.
Už roky sa rieši otázka prevádzkovania verejného osvetlenia, ale v tejto oblasti sa zásadné
zmeny neudiali. Rok za rokom sa na údržbu VO vynaložia finančné prostriedky, ktorým by sa
dali vyhýbať. Kvôli neúplnej dokumentácii, riešenie verejného osvetlenia sa odkladá na
ďalšie zasadnutie.
Hlasovanie: Za – 4
Bódiová Andrea
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Vas Róbert

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný-3
Ing. Jozef Karczag
Burszky Csaba
Tóth Tomáš

K bodu č.9 Žiadosť o odkúpenie pozemku
Pán starosta Peter Hencz predniesol žiadosti občanov na odkúpenie pozemku
v katastrálnom území obce Bátka.
Pán K. Hubay, trvale bytom Bátka žiada obec o odkúpenie obecných pozemkov k.ú. Bátka č.
CKN 773/1, ktoré už dlhšiu dobu užíva. Ďalšiu žiadosť o odkúpenie zastavaného pozemku po
podielového vlastníctva požiadala pani E. Szenderáková, rod. Šoltésová. Obecné
zastupiteľstvo na svojom zasadnutí uznesením č. 4/2016 dňa 3.3.2016, na základe osobitného
zreteľa, určilo pozemky zapísané v kat. úz. Obce Bátka parc. č. C-KN 33/2 ako neprístupné
a nevyužiteľné. Geometrickým plánom na zameranie garáže vznikla parcela C-KN č. 33/11
o výmere 17 m2- zastavané plochy, jedná sa o pozemok pod garážou vo vlastníctve.
Poslanci hlasovali o predaj pozemkov pre pána K. Hubay k.ú. Bátka č. CKN 773/1
a o predaj pozemku k.ú. Bátka parcela C-KN č. 33/11 o výmere 17 m2 na základe osobitného

zreteľa tým, že cena pozemku bude určená znaleckým posudkom za podmienok, že kupujúci
zabezpečí geometrický plán na vlastné náklady. Poslanci za uvedených podmienok
jednohlasne schválili predaj pozemkov.
Hlasovanie: Za – 5
Bódiová Andrea
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Vas Róbert
Tóth Tomáš

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný-3
Ing. Jozef Karczag
Burszky Csaba

K bodu č.10 Určenie platu starostu obce na rok 2018

Návrh na určenie platu starostu obce predložil pani Andrea Bódiová, predsedníčka
návrhovej komisie. Plat starostu obce Bátka v roku 2018 v rozsahu plného úväzku sa upraví
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových podmienkach
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Návrh
vypracovala pani Jolana Zsírosová, administratívna pracovníčka obce súlade so zákonom.
S návrhom uznesenia o určení platu starostu Obce Bátka boli oboznámení poslanci, ktorý po
konzultácií určili plat starostu obce na bežný rok so spätnou splatnosťou od 01.01.2018.
Uznesenie č. 20 /2018 a dôvodová správa tvoria prílohu zápisnice zo zasadnutia OZ
02/2018.
Predložení návrh na určenie platu starostu poslanci jednohlasne schválili s 50%
mesačnou odmenou s účinnosťou od 01.01.2018
Hlasovanie: Za – 5
Bódiová Andrea
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Vas Róbert
Tóth Tomáš

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný-3
Ing. Jozef Karczag
Burszky Csaba

K bodu č.11 Určenie platu hlavnej kontrolórky obce na rok 2018

Návrh na schválenie platu hlavnej kontrolórky obce predložila pani Andrea Bódiová ,
predsedníčka návrhovej komisie. Plat HK sa určí v súlade s § 18 c. zák. č. 369/1990 Zv.
O obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. Plat hlavnej kontrolórky obce Bátka
vypracovala pani Jolana Zsírosová, zamestnankyňa obecného úradu na základe zákona
v rozsahu pracovného úväzku. Návrh bol predložený, poslanci plat hlavnej kontrolórky
navýšili uznesením č. 66/2017 o 30%.na obdobie od 1.1.2018 do31.12.2018. Návrh
uznesenia o schválení platu hlavného kontrolóra obce Bátka sa upraví na základe návrhu
obecného zastupiteľstva. Uznesenie č 21 /2018 a dôvodová správa tvoria prílohu zápisnice
zo zasadnutia OZ 02/2018.

Plat hlavnej kontrolórky obce s účinnosťou od 01.01.2018 s navýšením o 30% poslanci
schválili jednohlasne.
Hlasovanie: Za – 5
Bódiová Andrea
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Vas Róbert
Tóth Tomáš

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný-3
Ing. Jozef Karczag
Burszky Csaba

K bodu č.12 – Aktuálne otázky

Pán starosta v aktuálnych otázkach oznámil poslancom a prítomným, že sa pokračuje
výstavba Verejného vodovodu Bátka aj v roku 2018, nakoľko nám bolo oznámené, že na
tento účel obec Bátka získala dotáciu vo výške 150 000,- Eur. Výstavba verejného vodovodu
sa pokračuje podľa plánu.
Obyvatelia obce, ktorý sa chcú napojiť na verejný vodovod si môžu podať žiadosť na
prípojky vodovodu. Obec zabezpečí kontrolu, kompletizáciu a hromadné odovzdanie žiadosti
na Slovenský vodohospodársky podnik a.s. v Rimavskej Sobote.
Na výstavbu Oddychovo – relaxačnej zóny Bátka je podpísaná zmluva, obec získa
dotáciu vo výške 90 000,- Eur. Výstavba parku sa začína pravdepodobne v letných
mesiacoch.
20 apríla od 18.00 hodiny sa uskutoční v sále obecného úradu slávnostné odovzdanie
ceny rodáka Bátky, čestného občana Dr. habil. Attila Simon PhD, ktorú každý rok pridelí
niekomu z občanov alebo kolektívu Bátky, ktorý usilovne pracujú na tom aby vytvorili
hodnoty, ktorý svojou svedomitou a usilovnou prácou povesť obce Bátka dostanú do vedomia
širokej verejnosti, ktorí spájajú občanov s rovnakým záujmom, ktorí môžu byť vkladným
vzorom pre nás všetkých. V prvej časti pán Dr. habil. Attila Sinon PhD prednesie slávnostný
prejav a vystúpia Spevácky súbor „Százszorszép“ a žiačka základnej školy. V druhej časti sa
obháji totožnosť osoby alebo spoločnosti, ktorá v roku 2018 získa cenu nášho čestného
občana.

K bodu č.13 – Diskusia

Do diskusie sa zapojil pán Gabriel Nagy, ktorý sa informoval o tom, či je naplánovaná
v roku 2018 deň obce.
Pán starosta - v tomto roku sa neplánuje deň obce, na 15 septembra je naplánovaný koncert.

K bodu č. 12 Schválenie návrhu uznesenia

Predseda návrhovej komisie pani Andrea Bódiová predložila obecnému zastupiteľstvu na
schválenie návrh uznesení. Uznesenie od č. 12 /2018- OZ do uznesenie č. 21 /2018 – OZ
tvoria prílohu tejto zápisnice.
K bodu č. 13 Záver
Starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť. Program druhého
zasadnutia OZ bol vyčerpaný a zasadnutie bolo ukončené o 20,05 hod.
Zapísala: Jolana Zsírosová

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

Overovatelia:

Nagy Gábor
Vas Róbert

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

