
Zápisnica 
z 1.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Bátorová, 

konaného dňa 14.02.2014 
__________________________________________________________________________

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. Záložné zmluvy - MDV a RR SR 
4. Splnomocnenie OZ na vykonávanie zmien v bežnom rozpočte
5.Pokladňa- určenie limitu
6.Žiadosť - Farský úrad Nenince
7.Podanie žiadosti na MF ( Oprava KD, verejného osvetlenia )

                     8. Detské ihrisko - stanovenie podmienok
                     9. Diskusia
                  10. Uznesenie
                     11. Záver 

K bodu 1. Schválenie programu rokovania OZ
Rokovanie OZ  otvorila Daniela Lichvárová, starostka obce.  Privítala všetkých prítomných. 
Poslanec Ing. Macko Ján sa rokovania nezúčastnil - ospravedlnil sa , nakoľko je práceneschopný.
Starostka konštatovala, že  počet prítomných poslancov je  4 a OZ je uznášania schopné.
Prítomní poslanci jednohlasne schválili 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:  Huťansky Jozef, Ján Príbeli

Zapisovateľka:               Zuzana Hajtmanová

Hlasovanie:     za:               4 (Huťanský, Lichvár Peter, Príbeli, Lichvár Pavol)          
                         proti :          0         
                         zdržal sa:     0       

K     bodu 3  . Záložné zmluvy - MDVaRR SR
Starostka obce informovala poslancov OZ o podmienkach Záložnej zmluvy, uzatvorenej medzi 
Obcou Bátorová a MDV a RR SR ( jedná sa o stavbu " Bytový dom 4 b.j. NŠ Bátorová), že o 
povolení vkladu záložného práva k tejto nehnuteľnosti  zapísanej na LV č. 179 do katastra 
nehnuteľnosti rozhoduje  obecné zastupiteľstvo.
Poslanci OZ jednohlasne schválili povolenie vkladu záložného práva do katastra nehnuteľnosti 
( viď. výpis z uznesenia ).
Hlasovanie:      za:               4 (Huťanský, Lichvár Peter, Príbeli,  Lichvár Pavol )      
                          proti :          0         
                          zdržal sa:     0       
K bodu 4.    Splnomocnenie OZ na vykonávanie zmien v bežnom rozpočte
V tomto bode starostka predkladá poslancom OZ " POVERENIE " vykonávať zmeny v bežnom 



rozpočte do výšky 1 000,- eur ( viď . príloha).  A zároveň informovala , že vyšla novela zákona 
583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy kde obce do 2000 obyvateľov môžu
rozhodnúť v zmysle§ 4 ods.5 o neuplatnení programovej štruktúry rozpočtu.
Hlasovanie:      za:               4 (Huťanský, Lichvár Peter, Príbeli,  Lichvár Pavol )      
                          proti :          0         
                          zdržal sa:     0       

K bodu  5.   Pokladňa- určenie limitu
V tomto bode starostka upevodimila poslancov OZ , aby stanovili výšku limitu pokladničnej 
hotovosti v pokladničnej knihe a navrhla sumu 1000,- €.
Hlasovanie:      za:               4 (Huťanský, Lichvár Peter, Príbeli,  Lichvár Pavol )      
                          proti :          0         
                          zdržal sa:     0       

K bodu 6. Žiadosť - Farský úrad Nenince
Starostka predložila poslancom OZ list od Rímskokatolíckej cirkvi - Farnosť Nenince, v ktorom sa
o.i. píše, že farský rímskokatolícky  kostol v Neninciach t.r. oslávi 250 rokov svojej existencie a pri
tejto príležitosti  ho cirkevné spoločenstvo chce zreštaurovať a to vykonať vonkajšiu a vnútornú
maľovku kostola, vydať výtlačky pohľadníc, respektíve vydať cca. 200 stranovú knihu s farskými
fotografiami  a  dokumentami.  Aby  tento  plán  mohol  byť  zrealizovaný  žiada  Obec  bátorovú  o
peňažný príspevok.
Po zvážení všetkých okolností pán Peter Lichvár navrhol, aby Obec zo svojho rozpočtu na tento
účel  prispela  sumou  1  euro  na  každého  obyvateľa.  S  návrhom pána  Lichvára  všetci  prítomní
poslanci súhlasili. nakoľko má Obec k 1.1.2014 360 obyvateľov, na účet rímskokatolíckej cirkvi
bude prevedených 360,- euro.
Hlasovanie:      za:               4 (Huťanský, Lichvár Peter, Príbeli,  Lichvár Pavol )      
                          proti :          0         
                          zdržal sa:     0       
 
K bodu 7. .Podanie žiadosti na MF ( Oprava KD, verejného osvetlenia )
Starostka informovala poslancov o možnosti získania dotícií v pôsobnosti Ministerstva financií SR.
Jedná sa o poskytnutie dotácií  na individuálne potreby obcí a to najmä na riešenie havarijných
situácií  na majetku obce,  rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce, údržbu budov, miestneho
rozhlasu a verejného osvetlenia. Poslanci OZ sa jednohlasne zhodli na tom, že je potrebné požiadať
dotáciu na vnútornú rekonštrukciu kultúrneho domu.
Hlasovanie:      za:               4 (Huťanský, Lichvár Peter, Príbeli,  Lichvár Pavol )      
                          proti :          0         
                          zdržal sa:     0       

K bodu  8.   Detské ihrisko - stanovenie podmienok
V tomto bode starostka predložila poslancom OZ  podmienky na prevádzku a údržbu športového
ihriska z  umelej  trávy.  Ďalej  však skonštatovala,  že pokiaľ  finančné prostriedky,  poskytnuté na
výstavbu Detského ihriska nebudú preplatené od poskytovateľa teda od Pôdohospodárskej platobnej
agentúry ( ďalej len "PPA"), navrhuje aby ihrisko bolo otvorené denne od 14,00  - do 16,00 hod. 
Ďalej starostka navrhla vybudovať mantinely okolo multifunkčného ihriska, finančne by to bolo cca
1900,- eur. Poslanci s návrhom starostky súhlasili.
Hlasovanie:      za:               4 (Huťanský, Lichvár Peter, Príbeli,  Lichvár Pavol )      
                          proti :          0         
                          zdržal sa:     0       

K bodu  9  . Diskusia
V tomto  bode  starostka  obce  informovala  poslancov  o  aktuálnom  stave  "  Kanalizácii  v  obci



Bátorová ".

K bodu  10. Uznesenie
Zapisovateľka predložila návrh uznesenia.
Hlasovanie:      za:               4 (Huťanský, Lichvár Peter, Príbeli,  Lichvár Pavol )      
                          proti :          0         
                          zdržal sa:     0       

K bodu  11. Záver

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 17,45 h.

Zapísala: Zuzana Hajtmanová   

V Bátorovej, dňa: 17.02.2014

Overovatelia: 

Jozef Huťanský                                                                    ........................................

Ján Príbeli                                                                            ........................................ 

                                                 


