Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová,
konaného dňa 16.04. 2013
__________________________________________________________________________
Prítomní:

Daniela Lichvárová, starosta obce
Poslanci : Jozef Huťanský, Pavol Lichvár, Peter Lichvár, Ing. Ján Macko

Neprítomný:

Ján Príbeli

Ďalší prítomní: Alžbeta Molnárová, zapisovateľka zápisnice
Ing. Príbeliová Anna, hlavný kontrolór obce
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Správa o vykonaných kontrolách za rok 2012
Rôzne
Diskusia
Uznesenie
Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Daniela Lichvárová, starostka obce. Privítala všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: Ján Príbeli
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,
Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Macko, Pavol Lichvár
Zapisovateľka:
Hlasovanie:

Alžbeta Molnárová
za:
4 (Huťanský, Lichvár, Lichvár, Macko)
proti :
0
zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje program rokovania.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

4 (Huťanský, Lichvár, Lichvár, Macko)
0
0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Správa o vykonaných kontrolách za rok 2012
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Uznesenie
7. Záver

K bodu 3. Správa o vykonaných kontrolách za rok 2012
Hlavná kontrolórka obce, Ing. Anna Príbeliová prečítala správu o vykonaných kontrolách za rok
2012. K tejto správe poslanci nemali pripomienky.
K bodu 4. Rôzne
Starostka obce predložila "List Obecnému zastupiteľstvu", v ktorom Ing. Katarína Karczagová
informuje o vykonanom audite Obce Bátorová za rok 2011.
Ďalej informovala poslancov o podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu
rozvoja vidieka SR 207-2013 v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja
územia pre opatrenie osi 3 Základné služby pre hospodárstvo a vidiecké obyvateľstvo,
implementované prostredníctvom osi 4 LEADER. Ďalšia informácia bola ohľadom pripravovanej
úpravy vodného toku zo strany Povodia Horného Ipľa a opravy kuchyne v kultúrnom dome. Potom
informovala poslancov aj o pokračujúcich prácach na stavbe bytového domu, ktorý bude
kolaudovaný tohto roku v auguste. Pretože bytový dom bude mať lokálne vykurovanie, požiadala
poslancov aby prehodnotili iný spôsob vykurovania - elektrický alebo plynový. Zatiaľ táto otázka
ostáva otvorená.
K bodu 5. Diskusia
V tomto bode pán poslanec Macko oficiálne vyzval pani starostku aby odstúpila, že udaním jeho
osoby na polícii mu spôsobila nielen morálnu ale aj majetkovú ujmu. Dôvod- vybudovaný vstup zo
štátnej cesty na jeho pozemok. Ďalej informoval poslancov OZ, že priestupok z ktorého bol
obvinený sa nestal a cestári sa mu ospravedlnili, že tento vstup si on naozaj realizoval na svojom
pozemku.
K bodu 6. Uznesenie
pani Molnárová prečítala tento návrh na uznesenie
Návrh na Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
Zapisovateľku zápisnice - A. Molnárová
Overovateľov zápisnice - Ing. Ján Macko, Pavol Lichvár
b)berie na vedomie
Správu o vykonaných kontrolách za rok 2012
List Obecnému zastupiteľstvu od audítorky obce o vykonanom audite za rok 2011
Podané informácie starostky obce
Hlasovanie:
za:
4 (Huťanský, Lichvár, Lichvár, Macko)
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 7. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 17.30 h.
Zapísala: Alžbeta Molnárová
V Bátorovej, dňa: 16.04.2013
Overovatelia:
Ing. Ján Macko

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

Pavol Lichvár

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

