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Zápisnica  

z 2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Bátorová,  

konaného dňa 29.12.2014.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Daniela Lichvárová, starosta obce 

                           Poslanci : Ján Príbeli, Ján Máth, Ing. Erika Lὅrincová, Bc. Tomáš Hajtman, 

                  Pavol Lichvár 

Ďalší prítomní : Zuzana Hajtmanová, zapisovateľka zápisnice 

      Ing. Anna Príbeliová, hlavný kontrolór obce  

 

PROGRAM  : 

 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ 

2. Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice 

3. Úprava rozpočtu 

4. Schválenie rozpočtu na rok 2015 

5. Uznesenie  

6. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie OZ  otvorila Daniela Lichvárová, starostka obce.  Privítala všetkých prítomných.  

Starostka konštatovala, že  počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné. 

V tomto bode starostka navrhla zmenu programu a to doplnením bodov:  

- Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Rozpočtu Obce na roky 2015 -2017 

- Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2015 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje program rokovania s navrhnutými zmenami. 

 

Hlasovanie:                     za:              5  (Ján Príbeli, Ján Máth, Ing. Erika Lὅrincová,  

                                                                  Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár )         

     

                                         proti :         0          

                                         zdržal sa:    0       

  

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ 

2. Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice 

3. Úprava rozpočtu 

4. Schválenie rozpočtu na rok 2015 a Odborné stanovisko hlavného kontrolóra 

k Rozpočtu Obce na roky 2015 -2017 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2015 

6. Uznesenie  

7. Záver 
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K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 
V tomto bode starostka určila zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Overovatelia zápisnice:  Ján Máth 

         Pavol Lichvár 

Zapisovateľka:                Zuzana Hajtmanová 

 

Hlasovanie:                     za:              5  (Ján Príbeli, Ján Máth, Ing. Erika Lὅrincová,  

                                                                  Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár )         

     

                                         proti :         0          

                                         zdržal sa:    0       

 

 

K bodu č.3 Úprava rozpočtu. 
V tomto bode starostka predložila návrh na úpravu rozpočtu ( viď. Príloha ).  Okrem bežnej 

úpravy medzi jednotlivými položkami sa tu jedná hlavne o zakúpenie nového kotla na 

vykurovanie budovy obecného úradu. Nakoľko sa nedalo v budove kúriť a musela  byť 

prerušená prevádzka tak obecného úradu ako prevádzka materskej školy, starostka navrhuje 

finančné prostriedky na zakúpenie nového kotla čerpať z rezervného fondu. 

 

 

Uznesenie č.7  

 

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 úpravu rozpočtu na rok 2014 

b/ schvaľuje čerpanie finančných prostriedkov z  rezervného fondu na úhradu zakúpenia kotla 

na vykurovanie a s tým spojených nákladov uvedenia do prevádzky. 

 

 

Hlasovanie:                     za:              5 (Ján Príbeli, Ján Máth, Ing. Erika Lὅrincová,  

                                                                Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár )         

     

                                         proti :         0          

                                         zdržal sa:    0      

 

 

K bodu č.4 Schválenie rozpočtu na rok 2015 a Odborné stanovisko 

hlavného kontrolóra k Rozpočtu Obce na roky 2015 -2017. 
V tomto bode starostka obce predložila poslancom OZ Splnomocnenie o vykonávaní zmeny 

v bežnom rozpočte do výšky 1000,- € do konca roka 2015 / viď. Príloha/ 

V tomto bode starostka obce  odovzdala slovo kontrolórke obce, ktorá predniesla Odborné 

stanovisko k Rozpočtu Obce Bátorová na rok 2015 a viacročný rozpočet na roky 2016-2017. 
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Ing Erika Lórincová / poslankyňa/ - navrhuje zapracovať do rozpočtu financie na zakúpenie 

postelí a v kultúrnom dome zriadiť náhradné ubytovanie rodín v prípade  požiaru alebo inej 

živelnej pohromy.  

 

Ján Máth /poslanec/- má výhradu za udržiavací poplatok za Detské ihrisko. 

Ďalej v tomto bode pán poslanec informoval prítomných poslancov ako aj starostu obce, že 

dňa 25.12.2014 zorganizoval stretnutie priateľov športu za účelom obnovenia činnosti  

TJ - INTER Bátorová. Navrhuje oplotiť ihrisko  a opraviť sprchy a viac menej sfunkčniť 

budovu TJ. Okrem iného informoval prítomných, že predsedom TJ bol zvolený Marián 

Ubertáš a pokladníkom Jozef Horváth. 

Ďalej v tomto bode Ján Máth /poslanec/ - navrhuje opraviť oplotenie v cintoríne za Domom 

smútku.  

 

Ján Príbeli / poslanec/ - tiež vyjadruje nespokojnosť za udržiavací poplatok za Detské ihrisko 

a navrhuje prehodnotiť, prípadne vypovedať zmluvu v ktorej sa o tomto poplatku uvádza. 

Napokon Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého návrhu rozpočtu  

na roky 2015 -2016 sa uznieslo nasledovne : 

 

Uznesenie č.8 

 

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 rozpočet Obce Bátorová na rok 2015 / viď . príloha / 

b/ Splnomocnenie – splnomocňuje starostku obce vykonávať zmeny v bežnom rozpočte do 

výšky 1 000 EUR do konca roka 2015 / viď. Príloha/ 

c/ berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2016-2017 / viď. Príloha / 

d/ berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Rozpočet Obce 

Bátorová na rok 2015 a viacročný rozpočet na roky 2016-2017 / viď . príloha / 

e/ berie na vedomie obnovenie činnosti INTERU TJ Bátorová 

f/ žiada starostku obce prehodnotiť zmluvu za udržiavací poplatok za Detské ihrisko 

 

 

Hlasovanie:                     za:              5 (Ján Príbeli, Ján Máth, Ing. Erika Lὅrincová,  

                                                                Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár )         

     

                                         proti :         0          

                                         zdržal sa:    0       

 

 

 

K bodu č.5 Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2015. 

Kontrolórka obce predložila prítomným poslancom OZ Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 

2015 / viď. Príloha /. Nikto z prítomných nemal k predloženému materiálu žiadne pripomienky. 

 

Uznesenie č. 9 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

a/ berie na vedomie Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2015 
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Hlasovanie:                     za:              5 (Ján Príbeli, Ján Máth, Ing. Erika Lὅrincová,  

                                                                Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár )         

     

                                         proti :         0          

                                         zdržal sa:    0       

 

 

 

K bodu 6. Uznesenie 

 
Uznesenie č.7 

K bodu č.3 Úprava rozpočtu. 

 

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 úpravu rozpočtu na rok 2014 

b/ schvaľuje čerpanie finančných prostriedkov z  rezervného fondu na úhradu zakúpenia kotla 

na vykurovanie a s tým spojených nákladov uvedenia do prevádzky. 

 

Hlasovanie:                     za:              5 (Ján Príbeli, Ján Máth, Ing. Erika Lὅrincová,  

                                                                Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár )         

     

                                         proti :         0          

                                         zdržal sa:    0       

 

 

 

Uznesenie č.8 

K bodu č.4 Schválenie rozpočtu na rok 2015 a Odborné stanovisko hlavného kontrolóra 

k Rozpočtu Obce na roky 2015 -2017. 

 

 

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 rozpočet Obce Bátorová na rok 2015 / viď . príloha / 

b/ berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2016-2017 / viď. Príloha / 

c/ berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Rozpočet Obce 

Bátorová na rok 2015 a viacročný rozpočet na roky 2016-2017 / viď . príloha / 

d/ berie na vedomie obnovenie činnosti INTERU TJ Bátorová 

e/ žiada starostku obce prehodnotiť zmluvu za udržiavací poplatok za Detské ihrisko 

 

 

Hlasovanie:                     za:              5 (Ján Príbeli, Ján Máth, Ing. Erika Lὅrincová,  

                                                                Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár )         
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                                         proti :         0          

                                         zdržal sa:    0       

 

Uznesenie č. 9 

K bodu č.5 Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2015. 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

a/ berie na vedomie Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2015 

 

 

Hlasovanie:                     za:              5 (Ján Príbeli, Ján Máth, Ing. Erika Lὅrincová,  

                                                                Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár )         

     

                                         proti :         0          

                                         zdržal sa:    0       

 

 

K bodu 7. Záver 
 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20,30 h. 

 

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

 

                  Daniela Lichvárová ................................................ 

                     Starostka obce 

 

 

 

 

Overovatelia:  

 

Ján Máth                                                ........................................ 

 

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