OBEC B Á T K A

Číslo 07/OZ/2018

Zápisnica
napísaná v priebehu siedmeho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 25. októbra 2018
o 17,00 hod. na Obecnom úrade v Bátke

OBEC B Á T K A
Číslo 07/OZ/2018
Zápisnica
napísaná v priebehu siedmeho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 25. októbra 2018 (štvrtok)
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
Burszky Csaba
Vas Róbert
Nagy Gabriel

Ďalší prítomní a pozvaní hostia:
PaedDr. Sebőková Csilla
Furmanová Ildikó, hlavná kontrolórka
Olívia Czakóová, pracovníčka OÚ

Program:
1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich uznesení
5. ZŠ – spolufinancovanie projektu
6. ZŠ – Zmena názvu Základnej školy-Alapiskola Bátka
7. Správa hlavnej kontrolórky – nedoplatky na daní a poplatkov
8. Aktuálne otázky
9. Rôzne
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

K bodu č.1.Otvorenie zasadnutia
V roku 2018 siedme 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 6 podľa prezenčnej
listiny, jeden
poslane sa nezúčastnil na zasadnutí .
Obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva je zo zákona verejné, preto pozvánka bola zverejnená
podľa zákona č. 369/1990 v zákonom určenej lehote. Starosta obce navrhol, poslanci
hlasovali o programe 7. zasadnutia OZ.
Program siedmeho zasadnutia OZ 7/2018 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 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. Csaba Burszky a p. Tomáš Tóth
Zapisovateľka: Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil: p. Olíviu Czakóovú
Hlasovanie: Za – 6
Bódiová Andrea
Ing.Karczag Jozef
Burszky Csaba
Simon Zoltán
Tóth Tomáš
Vas Róbert

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný - 1
Nagy Gábor

K bodu č.4 Kontrola planenia z predchádzajúcich uznesení
Kontrolu plnenia uznesení vykonal p.Ing. Karczag Jozev, zástupca starosta obce.
Plnenie uznesení OZ :
26/2015 – nedoplatok na nájomnom L. Pásztora v plnení,
40/2018 – odpredaj bytu pre p. O. Pénteka v plnení
50/2018 – spolufinancovanie projektu v plnení, žiadosť a jej náležitosti sú spracované
a posunuté na schválenie
Ku kontrole uznesení neboli vznesené pripomienky.

Hlasovanie: Za – 6
Bódiová Andrea
Ing.Karczag Jozef
Burszky Csaba
Simon Zoltán
Tóth Tomáš
Vas Róbert

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný - 1
Nagy Gábor

K bodu č.5 ZŠ – spolufinancovanie projektu
Pán starosta predložil návrh na spolufinancovanie projektu na nákup elektrických
spotrebičov pre školskú kuchyňu ZŠ-Alapiskola vo výške 5% z celkových oprávnených
výdavkov 9 000,- EUR s DPH, t.j. v sume vo výške 450,- EUR s DPH.
Pani riaditeľka ZŠ- Alapiskola Bátka pani PaedDr. Csilla Sebőková zdôraznila nutnosť
nákupu nových elektrických spotrebičov „KONNEKTOMAT“, z dôvodu, že v súčasnosti
používané sú zastaralé a nehospodárne, nakoľko je finančne náročné ich oprava, ktorú je
potrebné zabezpečiť až v týždenných intervaloch. Elektrické vybavenie kuchyne sú 50 ročné
a už nie sú dostupné súčiastky. Ďalším dôvodom uviedla aj počet zhotovených jedál , ktorý
sa v posledných rokov dôrazne zvýšil.
Pán starosta navrhol o spolufinancovanie projektu na nákup elektrických spotrebičov
hlasovať, ktorú poslanci OZ jednohlasne schválili.
Hlasovanie: Za – 6
Bódiová Andrea
Ing.Karczag Jozef
Burszky Csaba
Simon Zoltán
Tóth Tomáš
Vas Róbert

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný - 1
Nagy Gábor

K bodu č.6 ZŠ – Zmena názvu Základnej školy – Alapiskola Bátka
Pani riaditeľka ZŠ – Alapiskola Bátka pani PaedDr. Csilla Sebőková sa obrátiala na
poslancov OZ Bátka so žiadosťou podporiť zmenu názvu základnej školy a to po rodákovi
obce Bátka Mácsovi Józsefovi, ktorý bol publicistom a spisovateľom, a aj čestným občanom
obce Bátka. Po ukončení procesov v súvislosti s udelením čestného názvu školy doporučila
v súlade s legistaltívou v priamom preklade dvojjazyčnej základnej školy názov školy zmeniť:
Základná škola Józsefa Mácsa – Mács József Alapiskola Bátka
Pán starosta navrhol hlasovať o podpore zmeny názvu školy, poslanci hlasovali a jednohlasne
schválili podporu zmeny názvu ZŠ.
Hlasovanie: Za – 6
Bódiová Andrea
Ing.Karczag Jozef
Burszky Csaba

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný - 1
Nagy Gábor

Simon Zoltán
Tóth Tomáš
Vas Róbert

K bodu č. 7 – Správa hlavnej kontrolórky – nedoplatky na daní a poplatkov
Správu o nedoplatky na daní a poplatkov za rok 2018 ako aj za všetky roky podala hlavná
kontrolórka obce pani I. Furmanová, ktorá oboznámila poslancov OZ a prítomných
s nedoplatkami FO a PO obce Bátka.
Správu o nedoplatky na daní a poplatkov poslanci OZ jednohlasne brali na vedomie.
Hlasovanie: Za – 6
Bódiová Andrea
Ing.Karczag Jozef
Burszky Csaba
Simon Zoltán
Tóth Tomáš
Vas Róbert

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný - 1
Nagy Gábor

K bodu č. 8 – Aktuálne otázky
Pán starosta Peter Hencz oznámil poslancom OZ a prítomným, že vlastník Pohostinstva Hazír
ponúkol obci na odkúpenie stavbu z dôvodu, že ukončil svoju podnikateľskú činnosť v obcil
Stavba je postavená na pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce Bátka. Obec z rozpočtu nevie
vyčleniť finančné prostriedky na odkúpenie stavby.
Na obecný úrad Bátka bola podaná požiadavka na zabezpečenie teplej stravy pre obyvateľov
obce Bátka v dôchodkovom veku zo školských zariadení. Pán starosta Peter Hencz a pani
riaditeľka PaedDr. Csilla Sebőková navrhli presnejšie zmonitorovať záujem občanov obce
o možnosť zabezpečenia hlavného jedla (obeda) zo školských zariadení.
Termín usporiadania „Deň dôchodcov“ bude dohodnutý na ďalšom zasadnutí OZ, ktoré sa
plánuje na deň 15. novembra.
Pani riaditeľka ZŠ-Alapiskola Bátka pani PaedDr. Csilla Sebőková doručila oznámenie
o Riaditeľskom voľne na deň 29.10.2018 (v pondelok).

K bodu č. 9 Rôzne
V bode č. 9 - Rôzne poslanci OZ diskutovali k jednotlivým bodom zasadnutia.

K bodu č. 10 Schválenie návrhu uznesení
Predseda návrhovej komisie Ing.Karczag Jozef predložil obecnému zastupiteľstvu na
schválenie návrh uznesení. Uznesenie od č. 53 /2018-OZ do uznesenie č. 57 /2018-OZ
tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu č 11. Záver
Starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť. Program šiesteho
zasadnutia OZ bol vyčerpaný a zasadnutie bolo ukončené o 19, 05 hodine.
Zapísala: Olívia Czakóová

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

Overovatelia: Burszky Csaba
Tóth Tamás

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

Prílohu tejto zápisnice budú tvoriť uznesenia!

