Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová,
konaného dňa 21.05.2014
__________________________________________________________________________
Prítomní:
Daniela Lichvárová, starosta obce
Poslanci : Jozef Huťanský, Peter Lichvár, , Ján Príbeli, Pavol Lichvár
Neprítomný: Ing. Macko Ján
Ďalší prítomní: Zuzana Hajtmanová, zapisovateľka zápisnice
PROGRAM :
1.Otvorenie, Schválenie programu rokovania OZ
2.Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Úprava rozpočtu - návrh
4. Stanoveniepoplatku za používanie ihriska
5. Návrh - oprava interiéru KD
6. Žiadosť o finančný príspevok pre ZO SZZP Nenince
7. Program rozvoja vidieka na roky 2014-2020
8. Deň obce - stanovenie termínu a rozdelenie úloh
9. Diskusia
10. Uznesenie
11. Záver
K bodu 1. Schválenie programu rokovania OZ
Rokovanie OZ otvorila Daniela Lichvárová, starostka obce a privítala prítomných.
Poslanec Ing. Macko Ján sa rokovania nezúčastnil (bez ospravedlnenia).
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné.
Prítomní poslanci jednohlasne schválili predložený program rokovania.
Hlasovanie: za:
4 (Huťanský, Lichvár Peter, Príbeli, Lichvár Pavol)
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,
Overovatelia zápisnice: Lichvár Peter, Lichvár Pavol
Zapisovateľka:
Zuzana Hajtmanová
Hlasovanie: za:
4 (Huťanský, Lichvár Peter, Príbeli, Lichvár Pavol)
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 3. Úprava rozpočtu - návrh
V tomto bode obecné zastupiteľstvo prerokovalo predložený návrh na úpravu rozpotu príjmov
a výdavkov na rok 2014( viď. príloha).
Po prehodnotení vybraných položiek poslanci OZ predložený návrh na úpravu rozpočtu
schválili.
Hlasovanie: za:
4 (Huťanský, Lichvár Peter, Príbeli, Lichvár Pavol )
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 4. Stanovenie poplatku za používanie ihriska
V tomto bode starostka predložila poslancom OZ " Prevádzkový poriadok multifunkčného
ihriska v areáli Obecného úradu a materskej školy v Bátorovej", v ktorom sa o.i. jedná o
prevádzkovú dobu a
ceny za služby ( viď. príloha). V tomto bode pani starostka navrhla pani Moniku Lichvárovú
ako správkyňu multifunkčného ihriska a ako odmenu za spravovanie navrhuje 30,00 eur
mesačne. Všetci prítomní poslanci s jej návrhom súhlasili.
Hlasovanie: za:
4 (Huťanský, Lichvár Peter, Príbeli, Lichvár Pavol )
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 5. Návrh - oprava interiéru KD
V tomto bode starostka upevodomila poslancov OZ o podaní žiadosti na MF SR o poskytnutie
dotácií na riešenie havarijného stavu interiéru kultúrneho domu. Zároveň predložila krycí list
rozpočtu na opravu od dodávateľa Jozefa Šaramku STEAM - Veľký Krtíš v ktorom sa uvádza:
- rekonštrukcia čast KD - veľká sála v sume 21 159,66 EUR
- rekonštrukcia časti KD - sociálna časť + kuchyňa v sume 12 227,65 EUR.
Ďalej starostka dodala, že oslovila aj ďalšiu stavebnú firmu na predloženie predbežných
nákladov na opravu.
K bodu 6. Žiadosť o finančný príspevok pre ZO SZZP Nenince
Starostka predložila poslancom OZ žiadosť o finančný príspevok od Základnej organizácie
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Neninciach ( ZO SZZP) .V žiadosti o.i. sa
uvádza, že medzi členmi tejto organizácie sú aj naši občania obce. Starostka navrhuje prispieť
sumou 50,00 EUR. Poslanci po prerokovaní navrhujú sumu 70,00 EUR, nakoľko z našej obce
je tam 7 členov, tak za 10,00 €/ člena.
Hlasovanie: za:
4 (Huťanský, Lichvár Peter, Príbeli, Lichvár Pavol )
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 7. Program rozvoja vidieka na roky 2014-2020
Starostka informovala poslancov o základných službách a obnovu dedín vo vidieckych
oblastiach .
Jedná sa o výstavbu nových, rekonštrukciu, modernizáciu a opravu zariadení na využívanie
obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie.
K bodu 8. Deň obce - stanovenie termínu a rozdelenie úloh
Starostka navrhuje deň obce uskutočniť v sobotu 19. júla 2014. Pán Pavol Lichvár ( poslanec
OZ ) navrhuje skorší termín. Nakoľko však prípravy istý čas potrvajú ako napr.zabezpečenie kultúrneho programu, občerstvenia ...,poslanci sa zhodli s návrhom starostky
obce.
K bodu 9. Diskusia
V tomto bode starostka obce informovala poslancov o možnosti zhotovenia asfaltového
koberca na miestnych komunikáciách. Konkrétne sa jedná o cenovú ponuku pre vyhotovenie
cesty k cintorínu od pána Milana Násaliho. Z uvedenej ponuky vyplýva, že pre vyhotovenie
asfaltovej cesty hrúbky 5 cm ( zavalcovanej - konečná hrúbka) je celková cena za 1m2- 7,00 €

bez DPH.
V predpokladanej dĺžke cca 400bm a šírke 4.50m sa jedná o výmeru 1800m2, čo po prepočte
činí sumu cca 15 000, 00 € s DPH. Poslanci sa zhodli na tom, že z vlastných zdrojov to nie je
možné zrealizovať.
Starostka - predkladá poslancom OZ list od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti Banská
Bystrica , v ktorom opätovne ponúkajú občanom možnosť pripojiť sa na vodovod na ich
náklady ( t.j. dodávka vodomernej šachty, príslušný materiál a práce spojené s montážou).
Nenapojení občania si na vlastné náklady uskutočnia iba zemné práce. táto akcia platí do
21.10.2014.
Pán Lichvár Pavol ( poslanec ) - vyjadruje nespokojnosť voči uchádzačom o zamestnanie,
ktorý vykonávajú menšie obecné služby, ďalej navrhuje, aby sa oprava kultúrneho domu
realizovala svojpomocne v rámci aktivačných prác a nie stavebnou firmou.
Starostka - dáva na vedomie poslancom, že v mesiaci apríl títo uchádzači mali prerušenú
dohodu a samozrejme všade je zarastené trávou, nestíhajú kosiť nakoľko obec má len 3
krovinorezy a jednu kosačku a v tom ešte aj celý týždeň pršalo. No a k oprave kultúrneho
domu sa vyjadrila v tom zmysle, že medzi UoZ nemáme žiadnych murárov a odborníkov na
stavebné práce.
Ing. Príbeliová ( kontrolórka) - dáva na vedomie prítomným, že v cintoríne sú niektoré staršie
náhrobné kamene v dezolátnom stave .
Starostka - prisľúbila, že to dá skontrolovať UoZ v rámci aktivačných prác.
Starostka - navrhuje deň obce usporiadať v areáli obecného úradu.
Lichvár Peter ( poslanec) - podľa neho by to bolo lepšie na ihrisku , pridáva sa k nemu aj
poslanec Lichvár Pavol, takže zhodli sa na tom , že deň obce sa uskutoční na ihrisku.
K bodu 10. Uznesenie
Zapisovateľka predložila návrh uznesenia:
UZNESENIE OZ č. 3-2/2014
Obecné zastupiteľstvo v obci Bátorová s c h v a ľ u j e :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program 2. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bátorovej:
Zapisovateľku zápisnice Zuzanu Hajtmanovú a overovateľov: Peter Lichvár, Pavol Lichvár
Úpravu rozpočtu
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v areáli Obecného úradu a MŠ v Bátorovej
Odmenu pre správcu ihriska vo výške 30,00 eur / mes.
ZO SZZP - finančný príspevok vo výške 70,00 eur

Hlasovanie:

za:
4 ( Jozef Huťanský, Ján Príbeli, Peter Lichvár, Lichvár Pavol)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomný: (Ing. Macko Ján)

UZNESENIE OZ č. 4-2/2014
Obecné zastupiteľstvo v obci Bátorová b e r i e n a v e d o m i e:
1.Deň obce
2.StVS, a.s. - Banská Bystrica - pripájanie sa na vodovod
3.Vykonie kontroly starých náhrobných kameňov, ktoré sú nebezpečné
Hlasovanie:

za:
proti :

4 ( Jozef Huťanský, Ján Príbeli, Peter Lichvár, Lichvár Pavol)
0

zdržal sa: 0
neprítomný: (Ing. Macko Ján)

K bodu 11. Záver
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,15 h.
Zapísala: Zuzana Hajtmanová ........................................
Overovatelia:
Lichvár Peter .........................................

V Bátorovej, dňa: 21.05.2014

Lichvár Pavol ........................................

