Zápisnica
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová,
konaného dňa 16.10.2014
Prítomní: Daniela Lichvárová, starosta obce
Poslanci : Peter Lichvár, Ján Príbeli, Pavol Lichvár, Jozef Huťanský
Neprítomný: Ing. Macko Ján
Ďalší prítomní: Zuzana Hajtmanová, zapisovateľka zápisnice
Ing. Príbeliová Anna, kontrolórka obce
Mária Máthová – kronikárka obce
PROGRAM :
1.Otvorenie, Schválenie programu rokovania OZ
2.Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3.Predloženie zápisu do kroniky
4. Správa kontrolórky obce vykonaným kontrolám
5. Žiadosť o finančné prostriedky predložená farnosťou Nenince
6. Predloženie novej cenovej ponuky na opravu cesty k cintorínu – ELMOUR
7. Úprava rozpočtu
8. Diskusia
9. Uznesenie
10.Záver
K bodu 1. Schválenie programu rokovania OZ
Rokovanie OZ otvorila Daniela Lichvárová, starostka obce a privítala prítomných.
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné.
Zasadnutia sa nezúčastnil poslanec Ing. Ján Macko.
Ďalej starosta obce predložila program zasadnutia.
Prítomní poslanci program jednohlasne schválili.
Hlasovanie: za: 4 ( Jozef Huťanský, Ján Príbeli, Peter Lichvár, Pavol Lichvár)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomný: (Ing. Macko Ján, )
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,
Overovatelia zápisnice: Huťanský Jozef, Peter Lichvár
Zapisovateľka: Zuzana Hajtmanová
Hlasovanie: za: 4 ( Jozef Huťanský, Ján Príbeli, Peter Lichvár, Pavol Lichvár)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomný: (Ing. Macko Ján, )
K bodu 3 . Predloženie zápisu do kroniky
Starostka obce odovzdala slovo p. Máthovej - kronikárke obce, ktorá prečítala zápis do
kroniky za rok 2013. Prednesený zápis prítomní poslanci jednohlasne schválili .
Hlasovanie: za: 4 ( Jozef Huťanský, Ján Príbeli, Peter Lichvár, Pavol Lichvár)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomný: (Ing. Macko Ján, )
K bodu 4. Správa kontrolórky obce k vykonaným kontrolám
V tomto bode pani kontrolórka predniesla " Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly
č.1/2014 ". V rámci nej bola vykonaná kontrola vedenia pokladne, príjmy, výdaje, evidencia a
likvidácia faktúr. Žiadne nedostatky neboli zistené. Všetko bolo v súlade s rozpočtom a
vnútornými predpismi.( viď. príloha)
Hlasovanie: za: 4 ( Jozef Huťanský, Ján Príbeli, Peter Lichvár, Pavol Lichvár)
proti : 0

zdržal sa: 0
neprítomný: (Ing. Macko Ján, )
K bodu č .5. Žiadosť o finančné prostriedky predložená farnosťou Nenince
Pani starostka predložila prítomným poslancom list z Rímsko-katolíckej Cirkvi – farnosť
Nenince v ktorom pán farár ( Doboš Peter) žiada o finančné prostriedky na opravu strechy
sakristie. Pán farár v liste uvádza, že oprava je nevyhnutná nakoľko preteká šindeľ/ spis č.
107/2014/.
Pani starosta informovala poslancov, že čo sa týka pomocných prác na sakristii – UoZ na
aktivačných prácach boli niekoľko dní pomáhať a čo sa týka finančných prostriedkov tie
navyše Obec nemá.
Lichvár Pavol – konštatoval, že v tomto roku už Obec Bátorová poskytla cirkvi dotáciu v
sume 360.- EUR
Lichvár Peter - sa pýta, či pán farár predložil nejaký rozpočet na opravu, pretože nevieme o
akú sumu sa jedná …
Príbeli Ján- konštatuje, že ak v rozpočte nie sú navyše finančné prostriedky, tak ich Obec
nemôže poskytnúť...
Z dôvodu, že sa predkladá aj úprava rozpočtu, pani starostka uviedla, že finančné
prostriedky v tohtoročnom rozpočte sa navyše zatiaľ nenašli.
Po dôkladnom zvážení všetkých skutočností sa poslanci OZ rozhodli neposkytnúť finančné
prostriedky a odporučili starostke obce do odpovede uviesť, aby pán farár predložil krycí list
rozpočtu na opravu strechy sakristie a požiadal finančné prostriedky s tým, že sa zapracujú
do budúcoročného rozpočtu.
Hlasovanie : za: 4 ( Jozef Huťanský, Ján Príbeli, Peter Lichvár, Pavol Lichvár)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomný: (Ing. Macko Ján, )
K bodu 6. Predloženie novej cenovej ponuky na opravu cesty k cintorínu – ELMOUR
Predmetom tohto bodu bolo opätovné riešenie miestnej komunikácie k cintorínu . Starostka
predložila poslancom OZ novú cenovú ponuku od firmy ELMOUR - Milan Násali, v ktorej sa
jedná o vysprávku cesty a zhotovenie spevnených krajníc z kameniva s odvodnením a tak
isto by sa upravilo aj parkovisko oproti cintorínu a vstup do cintorína v celkovej sume 4 848,€ s DPH ( viď. príloha.)
Nakoľko sa táto problematika týka aj AGRO SAP s.r.o. - Veľký Krtíš /teda bývalé SRD Nenince/, AGRIVA - / Robert Rimóci/ a ďalej sú to Lesy SR, š.p. OZ Levice – starostka
oslovila uvedených užívateľov cesty, aby finančne prispeli na túto opravu. Lesy SR odpovedi
uviedli, že tohto roku už majú vyčerpané financie, ale do marca budúceho roka treba podať
žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov. Ostatní dotknutí sa zatiaľ nevyjadrili. Ďalej
starostka uviedla, že Obec momentálne toľko finančných prostriedkov nemá. Pán Násali
preto navrhuje v prípade prijatia tejto ponuky uhradiť určitú časť z uvedenej sumy / cca
2000,- € / a na zvyšok sumy spísať splátkový kalendár.
Pavol Lichvár – nesúhlasí s takouto opravou, pretože to veľké autá v priebehu troch
mesiacov zničia …
Pani Máthová - / občianka / - navrhuje vyasfaltovať aspoň parkovisko, pretože ak na sviatok
všetkých Svätých bude nepriaznivé počasie, tak autá nebudú mať kde parkovať. Tak isto aj v
prípade pohrebu.
Peter Lichvár, Ján Príbeli – s cenovou ponukou nie sú nadšení, ale zhodnú sa na tom, že
s cestou treba niečo urobiť, pretože pomaly už ani pešo ani osobným autom sa do cintorína
nedá dostať kvôli veľkým výmoľom.
Po asi hodinovej rozprave nakoniec poslanci OZ odsúhlasili opravu tejto cesty, ale bez
parkoviska a akýchkoľvek úprav pred bránou.
Hlasovanie: za: 3 ( Jozef Huťanský, Ján Príbeli, Peter Lichvár)
proti : 1 (Pavol Lichvár )
zdržal sa: 0
neprítomný: (Ing. Macko Ján, )

K bodu 7. Úprava rozpočtu
V tomto bode starostka obce predložila návrh na úpravu rozpočtu. Jedná sa o zvýšenie v
príjmovej časti o sumu 4 000,- € a následné rozdelenie tejto sumy vo výdavkovej časti. Návrh
bol jednohlasne schválený /viď. prílohy /
Hlasovanie : za: 4 ( Jozef Huťanský, Ján Príbeli, Peter Lichvár, Pavol Lichvár)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomný: (Ing. Macko Ján, )
K bodu 8. Diskusia.
Nakoľko všetky body programu boli jednotlivo prediskutované v tomto bode nemal nikto
žiadne návrhy a pripomienky.
K bodu 9. Uznesenie
Zapisovateľka predložila návrh uznesenia:
UZNESENIE OZ č. 15-7/2014
Obecné zastupiteľstvo v obci Bátorová s c h v a ľ u j e :
1. Program 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bátorovej
2. Zapisovateľku zápisnice Zuzanu Hajtmanovú a overovateľov: Jozef Huťanský, Peter
Lichvár
3. Zápis do kroniky za rok 2013
Hlasovanie: za: 4 ( Jozef Huťanský, Ján Príbeli, Peter Lichvár, Pavol Lichvár)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomný: (Ing. Macko Ján )
4. Opravu miestnej komunikácie, ktorá vedie k cintorínu
Hlasovanie: za: 3 ( Jozef Huťanský, Ján Príbeli, Peter Lichvár)
proti : 1 (Peter Lichvár )
zdržal sa: 0
neprítomný: (Ing. Macko Ján )
UZNESENIE OZ č. 16-7/2014
Obecné zastupiteľstvo v obci Bátorová b e r i e n a v e d o m i e:
1.Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č.1/2014
2. List od Rímsko-katolíckej Cirkvi, farnosť Nenince
Hlasovanie: za: 4 ( Jozef Huťanský, Ján Príbeli, Peter Lichvár, Pavol Lichvár)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomný: (Ing. Macko Ján )

K bodu 10. Záver
Vzhľadom na prerokovanie všetkých bodov programu sa starostka poďakovala prítomným za
účasť a zasadnutie ukončila. Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18,45 h.
V Bátorovej, dňa: 16.10.2014

Zapísala: Zuzana Hajtmanová ........................................

Overovatelia: Jozef Huťanský …....................................
Peter Lichvár …...................................

