
 

Zápisnica  

z 3.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Bátorová,  

konaného dňa 09.03.2015.    

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Daniela Lichvárová, starosta obce 

                           Poslanci : Ján Príbeli, Ján Máth, Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár  

Neprítomní:      Ing. Erika Lὅrincová 

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. Určiť výšku limitu finančných prostriedkov v pokladni 

4. Oboznámiť OZ o možnostiach prípravy projektov na programovacie obdobie  

Rokov 2014-2020 ( z PPA, Environmentálny fond, MF, LEADER ...) 

5. Uznesenie  

6. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvorila Daniela Lichvárová, starostka obce.  Privítala všetkých prítomných.  

Ospravedlnení poslanci : Ing. Erika Lὅrincová. 

Starostka konštatovala, že  počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné. 

 

Návrhy na zmenu programu: 

 

- Správa o vykonaných kontrolách za rok 2014 ............................... kontrolórka obce 

- Záznam o výsledku NFK č.1/2015 ................................................. kontrolórka obce 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje program rokovania s navrhnutými zmenami. 

 

Hlasovanie:  za:            4  (Ján Príbeli, Ján Máth,   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. Určiť výšku limitu finančných prostriedkov v pokladni 

4. Oboznámiť OZ o možnostiach prípravy projektov na programovacie obdobie  

Rokov 2014-2020 ( z PPA, Environmentálny fond, MF, LEADER ...) 

5. Správa o vykonaných kontrolách za rok 2014 

6. Záznam o výsledku NFK č.1/2015 

7. Diskusia 

8. Návrh uznesenia 

9. Záver 

 

 



 

K bodu č. 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 

V tomto bode starostka určila zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Overovatelia zápisnice:  Ján Príbeli 

      Tomáš Hajtman 

Zapisovateľka:                Zuzana Hajtmanová 

 

Hlasovanie:        za:            4  (Ján Príbeli, Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman, Pavol  Lichvár )      

                            proti :       0          

                            zdržal sa:  0       

 

 

K bodu č. 3 Určiť výšku limitu finančných prostriedkov v pokladni 

V tomto bode starostka  navrhla zvýšiť výšku limitu finančných prostriedkov v pokladni na  

Sumu 2 000,- EUR. 

 

Hlasovanie:  za:            4  (Ján Príbeli, Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman, Pavol  Lichvár )      

                            proti :       0          

                            zdržal sa:  0       

 

Uznesenie č.10 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 
výšku limitu finančných prostriedkov v pokladni na sumu 2 000,- EUR 

 

Hlasovanie:  za:            4  (Ján Príbeli, Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman, Pavol  Lichvár )      

                            proti :       0          

                            zdržal sa:  0       

 

 

K bodu č.4 Oboznámiť OZ o možnostiach prípravy projektov na programovacie obdobie rokov 

2014-2020 ( z PPA, Environmentálny fond, MF, LEADER ...) 

V tomto bode starostka obce oboznámila  poslancov OZ o možnostiach prípravy projektov na toto 

volebné obdobie. Jedná sa o: 

 

A: Rekonštrukcia miestnych komunikácií -  starostka – táto oprava by sa dala zrealizovať cez 

Program rozvoja vidieka SR na roky 2014-2020. Investície do malej infraštruktúry sú investície 

nepresahujúce maximálnu výšku oprávnených nákladov 300 000 EUR. 

Starostka navrhuje tieto finančné prostriedky rozdeliť a sumu 150 000,- EUR investovať na opravu 

miestnych komunikácií a sumu 150 000 ,- EUR na rekonštrukciu budovy TJ. 

Ján Máth /poslanec/-  navrhuje, aby sa  pred opravou miestnych komunikácií, osadili  rúry na 

kanalizáciu. 

Starostka – ohľadom kanalizácie oboznamuje poslancov, že jednala  s projektantmi firmy 

RENEMTECH s .r. o. z Komárna, ktorá sa zaoberá u nás na Slovensku s výstavbou vákuovej 

kanalizácie, nakoľko naša obec má projektovú dokumentáciu pripravenú práve na tento typ 

kanalizáciu. Uvedení projektanti sú ochotní prísť kedykoľvek na OZ a vysvetliť technológiu vákuovej 

kanalizácie a výhody vákuových rozvodov, taktiež získanie finančných prostriedkov.  

Ján Máth /poslanec/-  navrhuje spádovú kanalizáciu v obci. 



Ján Príbeli / poslanec/ - nakoľko bol už poslancom v predchádzajúcich volebných obdobiach, 

vysvetľuje, že pôvodný projekt bol pripravený na výstavbu gravitačnej kanalizácie, ale ani spádovo 

ani finančne nebol pre obec realizovateľný. 

Poslanci dospeli k záveru a na návrh starostky súhlasia s pozvaním a nezáväzne si chcú vypočuť 

informácie o uvedenej problematike. 

 

Hlasovanie:        za:            4  (Ján Príbeli, Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman, Pavol  Lichvár )      

                            proti :       0          

                            zdržal sa:  0       

 

 

Uznesenie č.11 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

odporúča 

pozvať projektantov z firmy RENEMTECH s,r,o. Komárno – ohľadom poskytnutia informácií 

o vákuovej kanalizácii v obci 

 

Hlasovanie:        za:            4  (Ján Príbeli, Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman, Pavol  Lichvár )      

                            proti :       0          

                            zdržal sa:  0       

 

B: Rekonštrukcia verejného osvetlenia  - starostka informovala poslancov o možnosti rekonštrukcie 

verejného osvetlenia. Tento projekt zahŕňa kompletnú rekonštrukciu –  

t.j. výmenu všetkých svietidiel za LED svietidlá, výložníky a rozvádzače za nové. Realizovalo by sa to 

formou splátkového kalendára. Obec by platila približne ako doteraz. Doba viazanosti je cca 5, 10 až 

15 rokov. Počas doby viazanosti je v sume zahrnutý obci servis, údržba a dodávka el. energie. 

Spomedzi viacerých firiem, poslanci OZ sa rozhodli vypočuť si ponuku projektového manažéra pre 

centrum verejného osvetlenia, ktorý predstaví rekonštrukciu VO v obci tretou stranou cez Slovenské 

elektrárne.  

 

Hlasovanie:        za:            4  (Ján Príbeli, Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman, Pavol  Lichvár )      

                            proti :       0          

                            zdržal sa:  0       

 

Uznesenie č.12 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

odporúča 

 pozvať projektového manažéra pre centrum verejného osvetlenia, ktorý predstaví rekonštrukciu VO 

v obci tretou stranou cez Slovenské elektrárne.  

 

Hlasovanie:  za:            4  (Ján Príbeli, Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman, Pavol  Lichvár )      

                            proti :       0          

                            zdržal sa:  0    

 

C: Sociálne byty – starostka informovala poslancov o možnosti výstavby nových sociálnych bytov. 

Nakoľko však obec  nemá obecné pozemky, starostka sa rozprávala s pani Klárou Jamberovou, či by 

neodpredali pozemok pod rodinným domom. Pani Jamberová  súhlasila, ale s tou podmienkou, že by  

chcela jeden byt  a vlastne by sa to robilo formou kompenzácie. 

Proti tomuto návrhu nemal nikto žiadne pripomienky. 

Ján Máth /poslanec/-  navrhuje odkúpiť všetky staré domy v obci.  

Starostka sa pýta, kde na to zobrať financie ? ... 



 

Hlasovanie:        za:            4  (Ján Príbeli, Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman, Pavol  Lichvár )      

                            proti :       0          

                            zdržal sa:  0       

 

Uznesenie č.13 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

informáciu o možnosti výstavby nových sociálnych bytov  

 

Hlasovanie:  za:            4  (Ján Príbeli, Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman, Pavol  Lichvár )      

                            proti :       0          

                            zdržal sa:  0    

 

 

K bodu č. 5 Správa o vykonaných kontrolách za rok 2014 

Kontrolórka obce predložila prítomným poslancom OZ Správu o vykonaných kontrolách za rok 2014 ( 

viď. Príloha ) 

Hlasovanie:        za:            4  (Ján Príbeli, Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman, Pavol  Lichvár )      

                            proti :       0          

                            zdržal sa:  0       

 

Uznesenie č.14 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

Správu o vykonaných kontrolách za rok 2014 

Hlasovanie:       za:            4  (Ján Príbeli, Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman, Pavol  Lichvár )      

                            proti :       0          

                            zdržal sa:  0   

 

  

K bodu č.6 Záznam o výsledku NFK č.1/2015 

Kontrolórka obce predložila prítomným poslancom OZ Záznam o výsledku NFK č.1/2015. 

 ( viď. Príloha ) 

Hlasovanie:        za:            4  (Ján Príbeli, Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman, Pavol  Lichvár )      

                            proti :       0          

                            zdržal sa:  0       

 

Uznesenie č.15 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

Záznam o výsledku NFK č.1/2015 

 

Hlasovanie:  za:            4  (Ján Príbeli, Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman, Pavol  Lichvár )      

                            proti :       0          

                            zdržal sa:  0    



 

K bodu č.7 Diskusia  

V tomto bode starostka informovala poslancov, že bývalé Občianske združenie MAS PKP Veľký Krtíš 

sa rozdelilo na dve združenia. Obec Bátorová by mala patriť do Občianskeho združenia Ipeľská 

Kotlina – Novohrad. Viacerí starostovia však nie sú spokojní s rozdelením a preto starostka zatiaľ 

neodporúča poslancom OZ schváliť vstup do uvedeného Občianskeho združenia. 

 

Hlasovanie:       za:            4  (Ján Príbeli, Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman, Pavol  Lichvár )      

                            proti :       0          

                            zdržal sa:  0       

 

Uznesenie č.16 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

informáciu o rozdelení Občianskeho združenia MAS PKP Veľký Krtíš 

 

Hlasovanie:        za:            4  (Ján Príbeli, Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman, Pavol  Lichvár )      

                            proti :       0          

                            zdržal sa:  0    

 

Ján Máth ( poslanec ) – pri rekonštrukcii miestnych komunikácií vyžaduje, aby krajnice  cesty ( 

hlavne k cintorínu ) boli spevnené t.j. vyložené obrubníkmi, pretože ak sa tam stretnú dve nákladné 

autá, cesta sa zlomí. 

Ďalej sa pýta, či by sa nedal vybudovať most cez potok. 

Starostka uviedla, že áno dá sa, nakoľko v Programe rozvoja vidieka SR 2014-2020 je uvedená aj táto 

možnosť. Záleží na poslancoch čo si z tohto Programu vyberú. 

 

Tomáš Hajtman ( poslanec) – V mene občana Erika Vlkolenského sa mal spýtať za kanalizáciu, ale 

nakoľko to už tu odznelo, bude ho informovať s danou situáciou. 

Ďalej sa pýta pána Mátha, že sa dopočul, že za prenájom ihriska vyberá 30,00 EUR a vo VZN Obce 

Bátorová je schválený poplatok 17,00 EUR.  

Máth vo svojej odpovedi uviedol, že všetky príjmy, ktoré má za ihrisko boli zatiaľ poskytnuté ako 

sponzorský dar.  

 

Ján Máth ( poslanec) - vyjadruje nespokojnosť voči starostke ( a voči nezamestnaným na aktivačných 

prácach, že nič nerobia ),že v cintoríne nie je vyčistené oplotenie a  ihrisko nie je oplotené. 

Ďalej že potrebuje kúpiť dva bojlery, opraviť vodu, vymaľovať priestory, chce kúpiť traktor na 

kosenie za 3 000,- €. Starostke dáva do pozornosti, že je možnosť cez UPSVR Veľký Krtíš 

zamestnať dlhodobo nezamestnanú osobu, ktorá by sa starala o ihrisko a TJ budovu. 

Pán Hajtman sa ho pýtal, či má význam kupovať taký drahý traktor, keď zatiaľ ešte nie je urobená 

registrácia hráčov a Obec má zatiaľ k dispozícii dve kosačky a dva krovinorezy. 

 

Pavol  Lichvár ( poslanec )  tiež dodáva, že by postačovalo  aj niečo  menšie a lacnejšie, pretože tie 

kopce v cintoríne sa s tým aj tak nebudú dať kosiť. 

Ďalej navrhuje na ihrisku existujúce oplotenie vymeniť za nové, nič naviac a od potoku vysadiť živý 

plot. 

 

Ján Príbeli ( poslanec) – nemá jasno vo vyjadrovaní sa pána Mátha ( či vystupuje  ako poslanec alebo 

ako fyzická osoba alebo ako šéf futbalistov ) – nakoľko všetko chce presadiť podľa svojho. Súhlasí 

však s pánom Máthom, aby sa na cintoríne vyčistilo oplotenie. 

Ďalej pán Príbeli – v mene nemenovaného občana za zaujíma o lesy, ktoré vlastní Obec , s ich 

nakladaním. 

Ďalej sa zaujíma ako to je so zmluvou za Detské ihrisko ( z predchádzajúceho zasadnutia ). 



 

 

Starostka vo svojej odpovedi uviedla -   

- čo sa týka oplotenia ihriska, ihrisko nie je vo vlastníctve Obce  

- čo sa týka nezamestnaných -  čistilo sa  pri potoku, po každom futbale upratujú budovu TJ, 

začali čistiť cintorín ... 

- čo sa týka možnosti zamestnať niekoho cez UPSVR Veľký Krtíš, vie  o tom a bude  

podávať aj žiadosť, ale zatiaľ to nie je isté či to bude aj odsúhlasené 

- Obecné lesy – s ich nakladaním bude starostka informovať poslancov na najbližšom zasadnutí 

- Zmluva za Detské ihrisko – starostka sa poslancom ospravedlnila, že si zmluvu opäť prečítala, 

ale neuvádza sa v nej žiadny udržiavací poplatok a zároveň sa ospravedlnila poslancom, že na 

predchádzajúcom zasadnutí ich uviedla do omylu. 

       

 

Uznesenie č.17 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

odporúča starostke, 

aby sa v rámci aktivačných prác zrealizovalo oplotenie ihriska a vyčistenie plotu okolo cintorína 

 

Hlasovanie:        za:            4  (Ján Príbeli, Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman, Pavol  Lichvár )      

                            proti :       0          

                            zdržal sa:  0    

 

 

Uznesenie č.18 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

odporúča starostke, 

aby sa  rámci podania žiadosti na UPSVR Veľký Krtíš ohľadom vytvorenia pracovných miest 

vytvorilo jedno pracovné miesto pre TJ INTER Bátorová 

 

Hlasovanie:        za:            4  (Ján Príbeli, Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman, Pavol  Lichvár )      

                            proti :       0          

                            zdržal sa:  0    

 

Uznesenie č.19 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

odporúča starostke, 

do ďalšieho zasadnutia predložiť nakladanie s obecnými lesmi 

 

Hlasovanie:        za:            4  (Ján Príbeli, Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman, Pavol  Lichvár )      

                            proti :       0          

                            zdržal sa:  0    

 

Uznesenie č.20 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

informáciu informáciu o obsahu zmluvy za Detské ihrisko  

 

 



Hlasovanie:        za:            4  (Ján Príbeli, Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman, Pavol  Lichvár )      

                            proti :       0          

                            zdržal sa:  0    

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 8. Uznesenie 

 

Uznesenie č.10 

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. 

schvaľuje 
výšku limitu finančných prostriedkov v pokladni na sumu 2 000,- EUR 

 

Hlasovanie:        za:            4  (Ján Príbeli, Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman, Pavol  Lichvár )      

                            proti :       0          

                            zdržal sa:  0       

 

 

Uznesenie č.11 

K bodu č.4 Oboznámiť OZ o možnostiach prípravy projektov na programovacie obdobie rokov 

2014-2020 ( z PPA, Environmentálny fond, MF, LEADER ...) 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

odporúča 
pozvať projektantov z firmy RENEMTECH s,r,o. Komárno – ohľadom poskytnutia informácií 

o vákuovej kanalizácii v obci 

 

Hlasovanie:  za:            4  (Ján Príbeli, Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman, Pavol  Lichvár )      

                            proti :       0          

                            zdržal sa:  0    

 

Uznesenie č.12 

K bodu č.4 Oboznámiť OZ o možnostiach prípravy projektov na programovacie obdobie rokov 

2014-2020 ( z PPA, Environmentálny fond, MF, LEADER ...) 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

odporúča 

pozvať projektového manažéra pre centrum verejného osvetlenia, ktorý predstaví rekonštrukciu VO 

v obci tretou stranou cez Slovenské elektrárne.  

 

Hlasovanie:  za:            4  (Ján Príbeli, Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman, Pavol  Lichvár )      

                            proti :       0          

                            zdržal sa:  0    

 



 

Uznesenie č.13 

K bodu č.4 Oboznámiť OZ o možnostiach prípravy projektov na programovacie obdobie rokov 

2014-2020 ( z PPA, Environmentálny fond, MF, LEADER ...) 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

informáciu o možnosti výstavby nových sociálnych bytov  

 

Hlasovanie:  za:            4  (Ján Príbeli, Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman, Pavol  Lichvár )      

                            proti :       0          

                            zdržal sa:  0    

 

 

 

Uznesenie č.14 

K bodu č.6 Záznam o výsledku NFK č.1/2015 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

Správu o vykonaných kontrolách za rok 2014 

 

Hlasovanie:  za:            4  (Ján Príbeli, Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman, Pavol  Lichvár )      

                            proti :       0          

                            zdržal sa:  0    

 

 

Uznesenie č.15 

K bodu č.6 Záznam o výsledku NFK č.1/2015 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

Záznam o výsledku NFK č.1/2015 

 

Hlasovanie:  za:            4  (Ján Príbeli, Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman, Pavol  Lichvár )      

                            proti :       0          

                            zdržal sa:  0    

 

Uznesenie č.16 

K bodu č.7 Diskusia 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

odporúča starostke 

informáciu o rozdelení Občianskeho združenia LEADER 

 



Hlasovanie:  za:            4  (Ján Príbeli, Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman, Pavol  Lichvár )      

                            proti :       0          

                            zdržal sa:  0    

                            zdržal sa:  0    

 

 

Uznesenie č.17 

K bodu č.7 Diskusia 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

odporúča starostke, 

aby sa v rámci aktivačných prác zrealizovalo oplotenie ihriska a vyčistenie plotu okolo cintorína 

 

Hlasovanie:        za:            4  (Ján Príbeli, Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman, Pavol  Lichvár )      

                            proti :       0          

                            zdržal sa:  0    

 

 

Uznesenie č.18 

K bodu č. 7 Diskusia 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

odporúča starostke, 

aby sa  rámci podania žiadosti na UPSVR Veľký Krtíš ohľadom vytvorenia pracovných miest 

vytvorilo jedno pracovné miesto pre TJ INTER Bátorová 

 

Hlasovanie:        za:            4  (Ján Príbeli, Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman, Pavol  Lichvár )      

                            proti :       0          

                            zdržal sa:  0    

 

Uznesenie č.19 

K bodu č. 7 Diskusia 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

odporúča starostke, 

do ďalšieho zasadnutia predložiť nakladanie s obecnými lesmi 

 

Hlasovanie:        za:            4  (Ján Príbeli, Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman, Pavol  Lichvár )      

                            proti :       0           

                            zdržal sa:  0    

 

Uznesenie č.20 

K bodu č. 7 Diskusia 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

informáciu  o obsahu zmluvy za Detské ihrisko  

Hlasovanie:        za:            4  (Ján Príbeli, Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman, Pavol  Lichvár )      

                            proti :       0           

                            zdržal sa:  0   

K bodu 8. Záver 



 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21,00 h. 

 

 

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

 

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

                     Starostka obce 

 

 

 

 

Overovatelia:  

 

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

 

Bc. Tomáš Hajtman                                          ........................................ 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


