OBEC B Á T K A

Číslo 03/OZ/2019

Zápisnica
napísaná v priebehu tretieho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 5. júna 2019
o 18,00 hod. na Obecnom úrade v Bátke

OBEC B Á T K A
Číslo 03/OZ/2019
Zápisnica
napísaná v priebehu tretieho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bátke, konaného dňa 5. júna 2019
o 18,00 hod. na Obecnom úrade v Bátke
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice.
Hencz Peter – starosta
Poslanci :

Bódiová Andrea
Mács Zoltán
Nagy Gabriel
Simon Zoltán
Ing. Jozef Karczag
Burszky Csaba
Tóth Mikuláš

Ďalší prítomní a pozvaní hostia:
Furmanová Ildikó, hlavná kontrolórka
Bódi Fejesová Mónika, riaditeľka MŠ
Zsírosová Jolana, pracovníčka OÚ
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
5. Rozpočtové opatrenie č. 2
6. Záverečný účet obce Bátka
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
8. Plán kontrolnej činnosti
9. Štatút obce
10. MŠ - zápis do školského roka 2019/2020
11. Návrh VZN o určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v obci Bátka na školský rok 2019/2020
12. Diskusia
13. Záver

K bodu č.1.Otvorenie zasadnutia
V roku 2019 tretie 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, na zasadnutí OZ sa nezúčastnil 1 poslanec, pán poslanec Simon Zoltán, 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. Starosta obce
navrhol zmenu programu, bod č. 11. Návrh VZN preložiť na nasledovné zasadnutie OZ.
Starosta obce navrhol hlasovať o programe so zmenou. Poslanci hlasovali o programe.
Program druhého zasadnutia OZ 3/2019 so zmenou bol schválený jednohlasne.
Hlasovanie: Za – 6
Bódiová Andrea
Ing. Jozef Karczag
Mács Zoltán
Burszky Csaba
Tóth Mikuláš
Nagy Gabriel

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný - 1
Simon Zoltán

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
Csaba Burszky, za člena návrhovej komisie poslanca Ing. Karczag Jozef.
Overovatelia zápisnice: Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: Bódiová
Andrea, Nagy Gabriel
Zapisovateľka: Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil: p. Jolana Zsírosová
Hlasovanie: Za – 6
Bódiová Andrea
Ing. Jozef Karczag
Mács Zoltán
Burszky Csaba
Tóth Mikuláš
Nagy Gabriel

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

K bodu č.4. Kontrola plnenia prijatých uznesení
Kontrolu plnenia uznesení vykonal pán Csaba Burszky.

Neprítomný - 1
Simon Zoltán

Uznesenie č. 67/2018 – Inventarizácia majetku – dokladová inventarizácia je ukončená.
Hlasovanie: Za – 6
Bódiová Andrea
Ing. Jozef Karczag
Mács Zoltán
Burszky Csaba
Tóth Mikuláš
Nagy Gabriel

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný - 1
Simon Zoltán

K bodu č.5 - Rozpočtové opatrenie č. 2
Pán starosta Peter Hencz predložil návrh na zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č 2 podľa
príloh rozpočtového opatrenia č. 2/2019, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: Za – 6
Bódiová Andrea
Ing. Jozef Karczag
Mács Zoltán
Burszky Csaba
Tóth Mikuláš
Nagy Gabriel

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný - 1
Simon Zoltán

K bodu č. 6 - Záverečný účet obce Bátka
Hlavná kontrolórka obec p.Ildikó Furmanová informovala poslancov o spracovaní
záverečného účtu za rok 2018. Navrhovala audit vykonať v roku 2019. Návrh záverečného
účtu bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 17.5.2019. OZ berie na vedomie správu hlavného
kontrolóra obce o Záverečnom účte a celoročné hospodárenie – schodok rozpočtového
hospodárenia vo výške 128 740,37 EUR.
V stanovisku doporučila Záverečný účet
a celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad, použitie prebytku rozpočtového hospodárenia
na tvorbu rezervného fondu vo výške 701,88 EUR. Poslanci OZ jednohlasne schválili
Záverečný účet obce Bátka za rok 2018 bez výhrad a tvorbu rezervného fondu vo výške
701,88 EUR.
Hlasovanie: Za – 6
Bódiová Andrea
Ing. Jozef Karczag
Mács Zoltán
Burszky Csaba
Tóth Mikuláš
Nagy Gabriel

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný - 1
Simon Zoltán

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške
128 740,37 EUR a návrh hlavnej kontrolórky obce na vykonanie overenia účtovnej závierky
za rok 2018 auditorom.
Hlasovanie: Za – 6
Bódiová Andrea
Ing. Jozef Karczag
Mács Zoltán
Burszky Csaba
Tóth Mikuláš
Nagy Gabriel

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný - 1
Simon Zoltán

K bodu č. 7 – Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2018
Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018 prečítala Ildikó Furmanová – hlavná kontrolórka
obce. V stanovisku uviedla, že záverečný účet je v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, obec je povinná overiť účtovnú závierku za rok 2018 auditorom, záverečný účet
bol zverejnený na úradnej tabuli, hospodárenie a finančné vzťahy obce vo vzťahu k okolitým
subjektom bolo vysporiadané a obsahuje aj ďalšie náležitosti v súlade s predpismi.
V stanovisku doporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet a celoročné
hospodárenie obce bez výhrad.
Poslanci stanovisko hlavnej kontrolórky obce vzali na vedomie.
Hlasovanie: Za – 6
Bódiová Andrea
Ing. Jozef Karczag
Mács Zoltán
Burszky Csaba
Tóth Mikuláš
Nagy Gabriel

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný - 1
Simon Zoltán

K bodu č. 8 – Plán kontrolnej činnosti
V tomto bode starosta udelil slovo hlavnej kontrolórke obce Ildikó Furmanovej, aby
predniesla Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019. Poslanci hlasovali o Pláne
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019, plán kontrolnej činnosti
jednohlasne schválili.
Hlasovanie: Za – 6
Bódiová Andrea
Ing. Jozef Karczag
Mács Zoltán
Burszky Csaba
Tóth Mikuláš
Nagy Gabriel

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný - 1
Simon Zoltán

K bodu č. 9 – Štatút obce
Starosta obce Peter Hencz informoval poslancov OZ, že bolo nutné aktualizovať štatút obce,
ktorý bol vypracovaný v roku 2000 . Prepracovaný dokument bol poslancom doručený pred
rokovaním OZ.
Poslanci hlasovali o štatút obce, ktorý jednohlasne schválili.
Hlasovanie: Za – 6
Bódiová Andrea
Ing. Jozef Karczag
Mács Zoltán
Burszky Csaba
Tóth Mikuláš
Nagy Gabriel

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný - 1
Simon Zoltán

K bodu č. 10 - MŠ - zápis do školského roka 2019/2020
Pán starosta pridelil slovo riaditeľke MŠ Bátka, Monike Bódi Fejesovej, ktorá prečítala
hlásenie o počte detí, ktorý sú prihlásený do MŠ Bátka v školskom roku 2019/2020.
Oznámila, že v školskom roku 2018/2019 materskú školu navštevuje 44 detí z ktorých do
prvého ročníka odchádza 12 detí. Na školský rok 2019/2020 do MŠ Bátka k 5. júnu 2019 je
prihlásených 12 detí, z ktorých sú siedmy z Bátky a piati z okolitých obcí. Poslanci OZ
diskutovali o zachovanie 3 tried v MŠ Bátka v školskom roku 2019/2020 tým, že ostanú jedna
trieda so slovenským vyučovacím jazykom a dve triedy s maďarským vyučovacím jazykom.
Poslanci OZ hlasovali o zachovanie troch tried, ktorý jednohlasne schválili.
Hlasovanie: Za – 6
Bódiová Andrea
Ing. Jozef Karczag
Mács Zoltán
Burszky Csaba
Tóth Mikuláš
Nagy Gabriel

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný - 1
Simon Zoltán

K bodu č. 11 – Diskusia
Do diskusie sa zapojili poslanci OZ. Diskutovalo sa o aktuálnych témach. Pán starosta
zoznámil prítomných s celodenným programom Športového dňa v Bátke, ktorý sa uskutoční
15. 6. 2019 v sobotu. Na tomto podujatí o 14,00 sa uskutoční odovzdávanie oddychovej zóny.
Športové podujatie sa začína o 9,00 hodiny s registráciu záujemcov do jednotlivých disciplín.
Športové disciplíny vo viacerých kategóriách sa budú realizovať do obeda. O občerstvenie
športovcov a zúčastnených sa na podujatí, ako aj za dobrú náladu sa postará obec. Pán
starosta srdečne pozval prítomných na športové podujatie.

Pán starosta informoval prítomných, že na obec bola doručená sťažnosť pána Gabriel NagyPál. So sťažnosťou sa zaoberala Komisia verejného poriadku, a bola odoslaná výzva na
dodržanie VZN dodatok č. 1/2017 o podmienkach chovu držania a manipulácie s domácimi
a úžitkovými zvieratami na území obce Bátka. Výzvy boli zaslané aj ďalším majiteľom psov,
u ktorých sa zistilo porušenie uvedeného VZN.
Pán starosta navrhol, aby predseda Komisie pre kultúru, šport, mládeže a školstvo zasadala
v blízkej budúcnosti. Pán poslanec Mács Zoltán člen komisie dodal, že je v pláne zasadnutie
komisie, konkrétny dátum nie je vytýčený.
Pán starosta informoval prítomných o skutočnosti, že na rekonštrukciu podlahy telocvične
v ZŠ Bátka bolo schválené 11 000,- € oproti žiadaných 26 000,- €, na výbavu kuchyne –
elektrické spotrebiče – bolo schválené 5 000,- € oproti žiadaných 9 000,- €.
Pán poslanec Ing. Karczag Jozef informoval prítomných o revízií v MŠ, kde bolo zistené, že
je nutné vymeniť zastaralé neónové trubice.
Pán starosta Peter Hencz dodal, že v MŠ Bátka by bolo potrebné realizovať niekoľko opráva
a rekonštrukcií ako sú: rekonštrukcia kotolne, toalety a kúpeľne.
Pán poslanec Gábor Nagy informoval prítomných, že pri bytovkách sa občania sťažujú na
parkovanie osobných motorových vozidiel. Je skutočnosťou, že je málo parkovacích miest
a aj tie nie v každom prípade spľňajú svoj účel. Od väčších vozidiel sa nedá jazdiť. Boli
pripomienky na nákladné autá a na kamióny.
Pán poslanec Zoltán Mács pripomenul aj problém toho, že v obci sa jazdí rýchlo. Navrhol aby
sa v centre obci mohlo jazdiť len s 40 km-ou rýchlosťou. Napriek tomu, že sú v niektorých
častiach obce spomaľovače sa v centre obce sa jazdí rýchlo, ohrozujú tým obyvateľov obce
a ich majetok ako aj majetok obce.
Pán poslanec Zoltán Mács navrhol poslancom OZ aby ukladali pánovi starostovi za úlohu
vyriešiť problematiku záškoláctva, nakoľko obyvatelia obce so situáciou nie sú spokojný. Deti
zo ZŠ Bátka odchádzajú z domu tým, že idú do školy, ale časť ich sa nezúčastňuje na
vyučovacích hodinách, ale sa potulujú v obci.
Poslanci OZ hlasovali o ukladaní úlohy starostovi obce, poslanci jednohlasne schválili aby
pán starosta urobil kroky ohľadom toho, aby deti zo ZŠ Bátka počas vyučovania sa
nezdržovali mimo areálu ZŠ Bátka.
Hlasovanie: Za – 6
Bódiová Andrea
Ing. Jozef Karczag
Mács Zoltán
Burszky Csaba
Tóth Mikuláš
Nagy Gabriel

K bodu 12 - Záver

Proti – 0

Zdržalo sa – 0

Neprítomný - 1
Simon Zoltán

Starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť. Program tretieho
zasadnutia OZ bol vyčerpaný a zasadnutie bolo ukončené o 20,26 hodine.
Zapísala: Zsírosová Jolana

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

Overovatelia: Bódiová Andrea
Nagy Gabriel

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

Prílohu tejto zápisnice budú tvoriť uznesenia!

