OBEC B Á T K A

Číslo 04/OZ/2018

Zápisnica
napísaná v priebehu štvrtého zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 11. júla 2018
o 17,00 hod. na Obecnom úrade v Bátke

OBEC B Á T K A
Číslo 04/OZ/2018
Zápisnica
napísaná v priebehu štvrtého zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 11. júla 2018 (streda)
o 17,00 hod. na Obecnom úrade v Bátke
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice.
Hencz Peter – starosta
Poslanci :

Bódiová Andrea
Ing.Karczag Jozef
Simon Zoltán
Vas Róbert
Tóth Tomáš od 7. bodu zasadnutia

Ďalší prítomní a pozvaní hostia:
Furmanová Ildikó, hlavná kontgrolórka
PaedDr. Sebőková Csilla
Zsírosová Jolana, pracovníčka OÚ
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola plnenia prijatých uznesení
5. Dodatok č. 1 k zásadám pre tvorbu a použitie finančných prostriedkov zo sociálneho fondu
- Príspevok zamestnancom OcÚ a MŠ Bátka na stravné zo SF
6. Dodatok č. 1 k zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Bátka
7. Rozpočtové opatrenie č.4 a použitie rezervného fondu
8. Komunitný plán obce
9. Odpredaj bytu
10. VO – schválenie zmluvy na úver – Stanovisko hl. kontrolórky
11. Určenie počtu poslancov na ďalšie volebné obdobie r. 2018 – r.2022
12. Schválenie úväzku starostu obce Bátka na ďalšie volebné obdobie r. 2018 – r. 2022
13. Zámena pozemkov

14.
15.
16.
17.

Aktuálne otázky
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

K bodu č.1.Otvorenie zasadnutia
V roku 2018 štvrté 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, dvaja poslanci Nagy Gabriel a Burszky Csaba sa nezúčastnil na zasadnutí a Tóth
Tomáš sa zúčastnil na zasadnutí od 7. bodu zasadnutia. 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 doplniť program o nasledovné body: bod 11. Určenie počtu poslancov na ďalšie
volebné obdobie r. 2018. – r. 2022, bod 12. Schválenie úväzku starostu obce Bátka na ďalšie
volebné obdobie r. 2018 – r. 2022, a bod 13. Zámena pozemkov, poslanci hlasovali
o programe 4. zasadnutia.
Program štvrtého zasadnutia OZ 4/2018 bol so zmenami 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.
Predsedu návrhovej komisie: za predsedu návrhovej komisie starosta odporučil poslanca
Ing. Jozefa Karczaga, za člena návrhovej komisie: p. Andreu Bódiovú.
Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov:
p. Vas Róbert a p. Zoltán Simon
Zapisovateľka: Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil: p. Jolanu Zsírosovú
Hlasovanie: Za – 4
Bódiová Andrea
Ing.Karczag Jozef
Vas Róbert
Simon Zoltán

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný - 3
Tóth Tomáš
Nagy Gabriel
Burszky Csaba

K bodu č.4. Kontrola plnenia prijatých uznesení
Kontrolu plnenia uznesení vykonal Ing Karczag Jozef.
Uznesenie č. 26/2015 nebolo vyriešené. Právne stanovisko- písomné vyjadrenie vo veci
nedoplatku na nájomnom u p. Pásztora nemáme. Je dohodnuté s JUDr. Tóthovou, že sa jej
evidencia nedoplatku odovzdá na dohliadnutiu a následne sa dohodne na ďalších krokoch
vymáhania nedoplatku na nájomnom.
Správu o plnení uznesení jednohlasne prijali.
Hlasovanie: Za – 4
Bódiová Andrea
Ing.Karczag Jozef
Vas Róbert
Simon Zoltán

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný - 3
Tóth Tomáš
Nagy Gabriel
Burszky Csaba

K bodu č.5 Dodatok č.1 k zásadám pre tvorbu a použitie finančných prostriedkov zo
sociálneho fondu
Administratívna pracovníčka obce J. Zsírosová predložila vypracovaný Dodatok č. 1
k zásadám pre tvorbu a použitie finančných prostriedkov zo sociálneho fondu. K zmene zásad
došlo v článku č. 3 Použitie sociálneho fondu a). Príspevok na stravovanie pre všetkých
zamestnancov Obce vo výške 0,86 €. Dodatok č 1 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanci jednohlasne schválili Dodatok č. 1 k zásadám pre tvorbu a použitie finančných
prostriedkov zo sociálneho fondu pre zamestnancov obce Bátka.
Hlasovanie: Za – 4
Bódiová Andrea
Ing.Karczag Jozef
Vas Róbert
Simon Zoltán

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný - 3
Tóth Tomáš
Nagy Gabriel
Burszky Csaba

K bodu č.6 Dodatok č. 1 k zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva,
predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva obce Bátka
Starosta obce Peter Hencz, predložil Dodatok č. 1 k zásadám odmeňovania poslancov OZ
predsedov komisií a členov komisií OZ obce Bátka, ktorá bola vypracovaná na základe § 11
ods. 4 písm. k/ a § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov v súlade s § 25 ods. 8 zákona č. 70/20189 Z.z. Dodatok č. 1 k zásadám
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií
obecného zastupiteľstva obce Bátka tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanci hlasovali o dodatok č. 1 k zásadám odmeňovania poslancov OZ, jednohlasne
schválili Dodatok č. 1.
Hlasovanie: Za – 4
Bódiová Andrea
Ing.Karczag Jozef
Vas Róbert
Simon Zoltán

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný - 3
Tóth Tomáš
Nagy Gabriel
Burszky Csaba

K bodu č.7 Rozpočtové opatrenie č. 4 použitie rezervného fondu
Starosta obce predložil v súlade s ustanovením § 14 ods. 2. písmena a) zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov návrh na rozpočtové opatrenie č. 4 použitie rezervného fondu. Návrh na zmenu
rozpočtu a použitie rezervného fondu podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tejto
zápisnice.
Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.
a) Použitie rezervného fondu vo výške 720,-€ za účelom dofinancovania VO,
b) Zmenu rozpočtu ZŠ- Alapiskola Bátka vo výške 17 000,- €, podľa prílohy,
c) Zmenu rozpočtu ZŠ- Alapiskola Bátka vo výške 6 369,90 €, presun z bežných
výdavkov na kapitálové výdavky.
Obecné zastupiteľstvo rozpočtové opatrenie č.4 a použitie rezervného fondu jednohlasne
schválilo.
Hlasovanie: Za – 5
Bódiová Andrea
Ing.Karczag Jozef
Vas Róbert
Simon Zoltán
Tóth Tomáš

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný - 2
Burszky Csaba
Nagy Gabriel

K bodu č.8 Komunitný plán obce

Komunitný plán sociálnych služieb obce Bátka bol spracovaný v zmysle zákona č. 448/2008
Z.z. o sociálnych službách. Komunitný plán je metóda, pomocou ktorej je možné plánovať
obsah a rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedali špecifikám obce a potrebám občanov.
Komunitný plán obce Bátka poslanci OZ berú na vedomie.
Hlasovanie: Za – 5
Bódiová Andrea
Ing.Karczag Jozef
Vas Róbert
Simon Zoltán
Tóth Tomáš

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný - 2
Burszky Csaba
Nagy Gabriel

K bodu č.9 Odpredaj bytu
Starosta obce konštatoval, že odpredaj a spôsob predaja bytu č. 12 obytného domu
č.180 v katastrálnom území Bátka C – KN parc. č. 613/40 pre O. Pénteka bol chválený
uznesením č. 8/2018 na prvom zasadnutí OZ. Poslanci odkúpenie bytu vhodných osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8 zákona o majetku obcí schválili jednohlasne.
Pán O. Péntek je pôvodným prenajímateľom bytu č. 12 obytného domu č. 180 na základe
nájomnej zmluvy na dobu neurčitú. Zostatková hodnota bytu je nulová, preto pán starosta
navrhol cenu bytu určiť vo výške 6 000,- Eur (šesťtisíc Eur). Pán starosta vyzval poslancov na
pripomienkovanie. Ďalšie návrhy nezazneli, poslanci hlasovali o výške ceny bytu č.12
obytného domu č. 180 v kat. území Bátka C – KN parc. č. 613/40 pre pôvodného nájomcu O.
Pénteka.
Poslanci jednohlasne schválili predaj bytu č. 12 pre O. Pénteka za cenu 6 000,- Eur (Šesťtisíc
Eur.)
Hlasovanie: Za – 5
Bódiová Andrea
Ing.Karczag Jozef
Vas Róbert
Simon Zoltán
Tóth Tomáš

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný - 2
Burszky Csaba
Nagy Gabriel

K bodu č.9 Schválenie zmluvy na úver
Pán starosta oboznámil OZ so skutočnosťou, že VÚB vypracovala zmluvu na zabezpečenie
úveru: Biankozmenka Obce Bátka vo výške 22 000,- Eur na rekonštrukciu Verejného
osvetlenia obce Bátka s 1,2% fix. úrokom. Hlavná kontrolórka predložila stanovisko na
základe ktorého doporučila schváliť úver za podmienok uvedených v Zmluve o úvere
predložený starostom obce. Zmluva nadobúda platnosť dňom zverejnenia. Stanovisko hlavnej
kontrolórky tvorí dodatok tejto zápisnice.
Na základe stanoviska hlavnej kontrolórky I. Furmanovej poslanci OZ úver vo výške 22 000,Eur schválili jednohlasne.
Hlasovanie: Za – 5
Bódiová Andrea
Ing.Karczag Jozef
Vas Róbert
Simon Zoltán
Tóth Tomáš

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný - 2
Burszky Csaba
Nagy Gabriel

Pán starosta oboznámil OZ a prítomných, že na vybudovanie oddychovo relaxačnej zóny
v obci Bátka na základe rozhodnutia PPA bolo schválená maximálna výška nenávratného
finančného príspevku 90 985,88 EUR. Na spolufinancovanie realizácie projektu, ktorú
prevedie zhotoviteľ ULTRASTAV s. r. o. – Žiar nad Hronom, obec bude potrebovať
prekleňovací úver. Na prekleňovací úver Všeobecná úverová banka, a.s. vypracovala ponuku,
ktorú pán starosta predložil a požiadal hlavnú kontrolórku o vypracovanie stanoviska.
Navrhol stanovisko vypracovať a predložiť na nasledovnom zasadnutí OZ, ktoré je
naplánované na utorok 17.7.2018.

K bodu č.11 Určenie počtu poslancov na ďalšie volebné obdobie r. 2018 – r. 2022

Pán starosta oboznámil OZ a prítomných, že komunálne voľby budú 10. novembra. Z tohto
dôvodu podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo
určí počet poslancov na ďalšie volebné obdobie r. 2018 – r. 2022. Pán starosta vyzval
poslancov na pripomienkovanie.
Pán Róbert Vas navrhol na základe uvedeného zákona podľa počtu obyvateľov obce Bátka
určiť na 7 poslancov.
Ďalšie návrhy nezazneli, poslanci hlasovali o počte poslancov na ďalšie volebné obdobie –
Obecné zastupiteľstvo v Bátke na ďalšie volené obdobie r 2018- r. 2022 bude mať 7
poslancov. OZ jednohlasne schválilo počet poslancov na ďalšie volebné obdobie.

Hlasovanie: Za – 5
Bódiová Andrea
Ing.Karczag Jozef
Vas Róbert
Simon Zoltán
Tóth Tomáš

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný - 2
Burszky Csaba
Nagy Gabriel

K bodu č.12 Schválenie úväzku starostu obce Bátka na ďalšie volebné obdobie r. 2018 –
r. 2022
Okrem počtu poslancov určujú poslanci OZ aj rozsah pracovného úväzku novozvoleného
starostu obce. Pracovný úväzok starostu obce sa nemení - a starosta vo volebnom období v
rokoch 2018-2022 bude zamestnaný na plný pracovný úväzok, teda 1,0.
Poslanci hlasovali o úväzku starostu obce na ďalšie volebné obdobie, poslanci jednohlasne
schválili plný pracovná úväzok – 100% starostu obce Bátka vo volebnom období r. 2018 – r.
2022.

Hlasovanie: Za – 5
Bódiová Andrea
Ing.Karczag Jozef
Vas Róbert
Simon Zoltán
Tóth Tomáš

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný - 2
Burszky Csaba
Nagy Gabriel

K bodu č.13 Zámena pozemkov

Na treťom zasadnutí OZ uznesením č. 27/2018 bol schválený návrh na vypracovanie zámeny
pozemkov v kat. území Bátka druh pozemku orná pôda, nehnuteľný majetok vo vlastníctve
obce Bátka parc. E č. 9064/15 vo výmere 701 m2, a orná pôda vo vlastníctve AGROBAN
s.r.o. parc. E č. 9657/2 vo výmere 619 m2.
Starosta predložil návrh na zámenu aj ďalších pozemkov ornej pôdy, nehnuteľný majetok vo
vlastníctve obce Bátka parc. E č. 9064/51 vo výmere 644 m2 a parc. E č. 9064/85 vo výmere
1269,50 m2. Parcely sa nachádzajú pri ceste na poľné letisko, za uvedené parcely ponúka
firma AGROBAN s.r.o. zámenou pozemku parc E č. 9657/1 vo výmere 879 m2 a parc. 4. č.
9651/3 vo výmere 619 m2 spolu to činí : pozemky vo vlastníctve obce 2264 m2 a pozemky vo
vlastníctve f. AGROBAN s.r.o 2117 m2.
Pán starosta zámenu pozemkov odôvodnil tým, že pozemky vo vlastníctve AGROBANU –u
sa nachádzajú v areáli MŠ – Bátka a časť budovy je postavená na hore uvedených parcelách,
ako aj prípojka na vodovod do MŠ – Bátka, a pozemky vo vlastníctve obce vyššie uvedené už
roky používa firma AGROBAN, pre obec sú nevyužiteľné.
Na základe uvedených skutočností pán starosta navrhol schváliť zámenu pozemkov v zmysle
§ 9 ods. 8 písm. e/ zákona a určenie spôsobu prevodu vlastníctva na základe č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa, dôvod
osobitného zreteľa je uvedený vyššie.
Hodnota ornej pôdy v obci Bátka na základe VZN je 0,3223 €/m2. Na základe výpočtov ceny pôdy vo
vlastníctve obce a AGROBANU je rozdiel vo výmere 147 m2 , ktorá činí (147m2x0,3223€/m2)
47,38€. Pán starosta navrhol zámenu pozemkov jedna ku jednej bez nároku na vyrovnanie
v peniazoch, pričom sa odvolával na zákon 330/1991 o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkov vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
§ 11 ods. 4 zákona (Nové pozemky vlastníka sú primerané, ak rozdiel hodnoty pôvodných

pozemkov a nových pozemkov vlastníka nepresahuje 10 % hodnoty pôvodných pozemkov
vrátane pozemkov alebo ich časti potrebných na spoločné zariadenia a opatrenia. S písomným
súhlasom vlastníka možno v jeho neprospech prekročiť prípustný rozdiel hodnoty nových
pozemkov bez nároku na vyrovnanie v peniazoch.)
Pán starosta navrhol hlasovať o zámene uvedených pozemkov bez nároku na vyrovnanie
v peniazoch.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili zámenu pozemkov.

Hlasovanie: Za – 5
Bódiová Andrea
Ing.Karczag Jozef
Vas Róbert
Simon Zoltán
Tóth Tomáš

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný - 2
Burszky Csaba
Nagy Gabriel

K bodu č.14 Aktuálne otázky
Pán poslanec Simon Zoltán sa informoval o tom, že v akom štádiu sa nachádza plán Poľskej
firmy ktorá plánuje podnikať v oblasti chovu a spracovania rýb so zameraním sa na
zamestnávanie občanov s nižšou kvalifikáciou.
Pán starosta informoval prítomných, že sa pracuje na projektovej dokumentácii a verí, že
v blízkej budúcnosti sa výstavba zrealizuje.

K bodu č.14 Diskusia
Do diskusie sa zapojili poslanci OZ a diskutovali k jednotlivým bodom zasadnutia.
Pán starosta Peter Hencz oznámil, že bolo schválené pre obec Bátka 24 900,-€ - Projekt
družba.
Pán starosta informoval prítomných, že prívalové dažde znovu zapríčinili škodu občanom a že
opätovne bola zaslaná na Regionálnu správu ciest žiadosť o výmenu priepustu pod štátnou
cestou. Povodie Hrona žiadosti obce vyhovelo a vyčistil sa potok v dľžke 1,5 km.
Je možnosť získať finančné prostriedky od Environmentálneho fondu na odstránenie
problému, ktorý sa týka všetkých obyvateľov obce. Sú dve možnosti riešenia problému, jedna
je úprava vodného toku, aby voda čím ľahšie a rýchlejšie stiekla a druhá možnosť zadržanie
vody. Žiadosti sa môžu podávať do konca októbra.
Pán starosta oznámil dátum komunálnych volieb bol určený na 10 novembra 2018. Kandidáti
na starostu a poslancov si podľa zákona musia doručiť kandidačné listiny do 10. septembra
2018 na Obecný úrad v Bátke. Nezávislí kandidáti musia svoju kandidatúru podporiť
podpismi občanov podľa zákona (100 podpisov), alebo je možné kandidovať za politickú
stranu.
Pán starosta zablahoželal v mene svojom a v mene všetkých prítomných pani PaedDr. Csille
Sebőkovej k znovu zvoleniu za riaditeľku ZŠ- Alapiskola Bátka a na ďalších päť rokov
funkčného obdobia jej zaželal veľa pracovného elánu, pracovných úspechov, a vzájomnú
dobrú spoluprácu.
Pani riaditeľka sa poďakovala za spoluprácu v predchádzajúcom funkčnom období
poslancom OZ, starostovi obce a organizáciám pôsobiacim v obci Bátka.
Vyjadrila svoje presvedčenie že i v nasledujúcom funkčnom období bude dobrá spolupráca
obce a základnej školy pokračovať.

K bodu č.15 Schválenie návrhu uznesení

Predseda návrhovej komisie Ing.Karczag Jozef predložil obecnému zastupiteľstvu na
schválenie návrh uznesení. Uznesenie od č. 34 /2018-OZ do uznesenie č. 44 /2018-OZ
tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu č 16. Záver
Starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť. Program štvrtého
zasadnutia OZ bol vyčerpaný a zasadnutie bolo ukončené o 18, 40 hodine.
Zapísala: Zsírosová Jolana

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

Overovatelia: Vas Róbert
Simon Zoltán

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

Prílohu tejto zápisnice budú tvoriť uznesenia!

OBEC B Á T K A
Bátka č. 161, PSČ: 98021, IČO: 00318604,
Tel: 047/5697101, e-mail: ocu.batka@rsnet.sk
Oznámenie o zámere zameniť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

V zmysle § 9a ods. 8. písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
predkladáme návrh na zámenu majetok, pozemok obce Bátka ako prípad osobitného zreteľa.
(zámer previesť majetok obce ako prípad osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli
obce a na internetovej stránke obce najmenej 15 dní pred schválením v obecnom zastupiteľstve).
Obec Bátka v zmysle § 9a ods. 8 písm. e). zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zverejňuje svoj zámer zameniť nasledovný majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa:
Obec Bátka je spoluvlastníkom nehnuteľnosti pozemku – ornej pôdy:
1. Parc. E č. 9064/15 vo výmere 701 m2
2. Parc. E č. 9064/51 vo výmere 644 m2
3. Parc. E č. 9064/85 vo výmere 1269,50 m2
( pozemky pri ceste na poľné letisko, pre obec sú nevyužiteľné)
Za pozemky AGROBAN s. r. o. - orná pôda:
1. Parc. E č. 9657/1 vo výmere 879 m2
2. Parc. E č. 9657/2 vo výmere 619 m2
3. Parc. E č. 9651/3 vo vvýmere 619 m2
(Pozemky sa nachádzajú v areáli MŠ – Bátka, časť budovy MŠ je postavená na uv. parcelách
ako aj prípojka na vodovod do MŠ – Bátka.)
Zámena pôdy podľa zákona 330/1991 ods. 4. bez nároku na vyrovnanie v peniazoch.
Zámer zameniť uvedený majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa bude predmetom schvaľovania
obecného zastupiteľstva v Bátke na najbližšom rokovaní trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Zámer zameniť tento majetok je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schválením prevodu
obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na internetovej stránke obce. Tento zámer musí
byť zverejnený počas celej doby. Zámer zameniť majetok obce naďalej zverejňuje od 25. júna 2018 do
11. júla 2018 na úradnej tabuli obce Bátka a na internetovej stránke obce Bátka.

V Bátke, dňa 25. júna 2018

Peter H e n c z
Starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Bátke na základe § 11 ods. 4 písm. k/ a § 25 ods. 8 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, schválilo tento

Dodatok č. 1 k
Zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov
komisií obecného zastupiteľstva obce Bátka

1.
1. Dopľňa sa § 2 Odmeňovanie poslancov v bode č. 3 v súlade s § 25 ods. 8 zákona č.
70/2018 Z.z.
Pôvodné znenie:
3. Poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu, ktorý nie je dlhodobo plne
uvoľnený zo zamestnania patrí za vykonávanie úloh zástupcu starostu odmena vo výške 280,€ za mesiac.
Nové znenie:
3. Poslancovi, ktorý bol starostom obce poverený výkonom kompetencií zástupcu starostu
obce Bátka patrí finančná odmena 132,- € mesačne.

2.
§3 Záverečné ustanovenie

1. Ostatné ustanovenia Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov
komisií obecného zastupiteľstva v Bátke ostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Tento Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
a členov komisií obecného zastupiteľstva v Bátke schválené obecným zastupiteľstvom
dňa 11.7.2018 Uznesením č. 36/2018
3. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť 26.7.2018.
4. Zmeny a doplnenia zásad odmeňovania obecného zastupiteľstva je možné vykonať na
základe uznesenia obecného zastupiteľstva obce Bátka.

V Bátke, dňa 11.7.2018
..........................................
Peter H e n c z
Starosta
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uvoľnený zo zamestnania patrí za vykonávanie úloh zástupcu starostu odmena vo výške 280,€ za mesiac.
Nové znenie:
3. Poslancovi, ktorý bol starostom obce poverený výkonom kompetencií zástupcu starostu
obce Bátka patrí finančná odmena 132,- € mesačne.

2.
§3 Záverečné ustanovenie

1. Ostatné ustanovenia Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov
komisií obecného zastupiteľstva v Bátke ostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Tento Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
a členov komisií obecného zastupiteľstva v Bátke schválené obecným zastupiteľstvom
dňa 11.7.2018 Uznesením č. 36/2018
3. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť 26.7.2018.
4. Zmeny a doplnenia zásad odmeňovania obecného zastupiteľstva je možné vykonať na
základe uznesenia obecného zastupiteľstva obce Bátka.

V Bátke, dňa 11.7.2018
..........................................
Peter H e n c z
Starosta

