Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová,
konaného dňa 27.06.2013
__________________________________________________________________________
Prítomní:

Daniela Lichvárová, starosta obce
Poslanci : Jozef Huťanský, Peter Lichvár, Ing. Ján Macko, Ján Príbeli
Neprítomný: Pavol Lichvár
Ďalší prítomní: Zuzana Hajtmanová, zapisovateľka zápisnice
Ing. Príbeliová Anna, hlavný kontrolór obce
PROGRAM :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Schválenie programu rokovania OZ
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia
Záverečný účet obce za rok 2012
Správa kontrolórky obce k záverečnému účtu
Úprava rozpočtu
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok
Deň obce
Rozhodnutie o plate starostu
Diskusia
Záver

K bodu 1. Schválenie programu rokovania OZ
Rokovanie OZ otvorila Daniela Lichvárová, starostka obce. Privítala všetkých prítomných.
Poslanec Lichvár Pavol sa rokovania nezúčastnil - bez ospravedlnenia.
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné.
Prítomní poslanci jednohlasne schválili program rokovania.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

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

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,
Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Macko, Jozef Huťanský
Zapisovateľka:
Zuzana Hajtmanová
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

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

K bodu 3. Kontrola uznesenia
Starostka obce informovala poslancov , že v plnení úloh v Uznesení z 2. zasadnutia OZ sa

pokračuje.
Túto informáciu obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.
K bodu 4.a č.5 . Záverečný účet obce za rok 2012 a Správa kontrolórky obce k
záverečnému účtu
Starostka obce odovzdala slovo kontrolórke obce Ing. Príbeliovej, aby predniesla správu k
záverečnému účtu obce Bátorová za rok 2012. Hlavná kontrolórka obce o.i. vo svojom
stanovisku odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie záverečného účtu Obce
Bátorová za rok 2012 výrokom " celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad." ( viď.
príloha )
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

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

K bodu 6. Úprava rozpočtu
V tomto bode obecné zastupiteľstvo prerokovalo predložené " Rozpočtové opatrenie
č.1/2013" a "Rozpočtové opatrenie č. 2/2013" v zmysle Uznesenia č.5/2012 bod A. č.5 z 5.
zasadnutia OZ
v Bátorovej, ktoré sa konalo 29.11.2012.
Vykonané zmeny programového rozpočtu obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.
K bodu 7. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok
Hlavná kontrolórka obce predložila obecnému zastupiteľstvu " Plán kontrolnej činnosti na
II.polrok 2013 ( viď. príloha). Voči predloženému návrhu nikto z prítomných nemal žiadne
námietky.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

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

K bodu 8. Deň obce
V tomto bode starostka navrhuje obecnému zastupiteľstvu uskutočniť Deň obce. Navrhuje ho
spojiť s kolaudáciou detského ihriska, nakoľko v letných mesiacoch ( júl-august) by sa malo
zrealizovať
" Detské ihrisko".Ďalej starostka informuje obecné zastupiteľstvo o finančnej situácii
ohľadom detského ihriska. Po konzultácii s dodávateľom navrhuje poslancom OZ nebrať úver
na realizáciu ihriska, ale požičať si finančné prostriedky od dodávateľa. poslanci s návrho
starostky súhlasili a stretnutie s dodávateľom určili na 10.07.2013 o 10,00 hod. na obecnom
úrade.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

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

K bodu 9. Rozhodnutie o plate starostu
Návrh na úpravu platu starostu predniesla kontrolórka obce, ktorá v zmysle § 11 ods.4 písm.
i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a §3 ods. 1 a §4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov navrhuje základný plat starostovi obce t.j. vo výške 1 200,00 EUR/

mesačne
( viď. príloha).
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

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

K bodu 10. Diskusia
V tomto bode starostka informovala obecné zastupiteľstvo o poskytnutí prostriedkov zo ŠR
vo forme bežného transferu z účtu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky. Z týchto fin. prostridkov bola vykonaná oprava cesty smerom k
sociálny bytom.
Ďalej starostka predkladá list z MV SR v ktorom sa jedná o projekt " Informačný systém
registra adrie" v rámci Operačného programu informatizácie spoločnosti. Medzi základné
údaje zapisované do tohto registra budú patriť aj údaje o súpisnom a orientačnom čísle a o
názve ulíc. Preto starostka navrhuje a predkladá obecnému zastupiteľstvu VZN o určení
názvov ulíc na území obce Bátorová.
P. Macko - návrh sa mu nepozdáva, nakoľko po určení názvov ulíc a orientačných čísel v
obci, obyvatelia museli prerobiť všetky doklady ( obč. a zdrav. preukazy, vodičské preukazy ,
účty ...).
Ostatní poslanci sa prikláňajú k názoru pána Macka a návrh starostky za zamieta.
Ďalej starostka predkladá obecnému zastupiteľstvu VZN Obce Bátorová o nakladaní s
komunálnym odpadom - táto problematika ostáva otvorená.
Ďalej starostka predkladá spis " Výzva - vyjadrenie k žalobe". Jedná sa o žalobu o
preskúmanie zákonnosti fiktívneho rozhodnutia žalovaného. ( Žalobca - Centrum
ekologických informácií zastúpený spoločnosťou Bardač s.r.o. požiadal obec Bátorovú emailom o sprístupnenie viacerých informácií, ktoré má žalovaný k dispozícii a žalovaný Obec Bátorová v zákonnej lehote požadované informácie neposkytla). Zároveň starostka
informuje poslancov, že v tejto veci splnomocňuje spoločnosť " GARANT PARTNER legal
s.r.o. so sídlom Bratislava na zastupovanie v právnej veci pred súdom a pri vykonávaní
všetkých úkonov- viď. spis č.81/2013).
P.Macko - v mene obyvateľa p. Bartíka žiada o opätovné zatváranie brány na obecnom
dvore.
Starostka prisľúbila, že brána sa bude zatvárať.
K bodu 11. Záver
Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.30 h.
Zapísala: Zuzana Hajtmanová
V Bátorovej, dňa: 28.06.2013
Overovatelia:
Ing. Ján Macko
Jozef Huťanský

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

