
 

Uznesenie č.10 

 z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová zo dňa 09.03.2015 

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

 

 

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 

 

 

 

         Daniela Lichvárová 

              starostka obce 

 

Bátorová, dňa : 09.03.2015 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č.11 

 z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová zo dňa 09.03.2015 

 

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 

 

Daniela Lichvárová 

              starostka obce 

 

Bátorová, dňa : 09.03.2015 

 

 

Uznesenie č.12 

 z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová zo dňa 09.03.2015 

 

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.  

Daniela Lichvárová 

              starostka obce 

 

Bátorová, dňa : 09.03.2015 



 

 

Uznesenie č.13 

 z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová zo dňa 09.03.2015 

 

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  

 

 

Daniela Lichvárová 

              starostka obce 

 

Bátorová, dňa : 09.03.2015 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č.14 

 z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová zo dňa 09.03.2015 

 

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 

 

 

Daniela Lichvárová 

              starostka obce 

 

Bátorová, dňa : 09.03.2015 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č.15 

 z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová zo dňa 09.03.2015 

 

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 

 

Daniela Lichvárová 

                        starostka obce 

 

Bátorová, dňa : 09.03.2015 

________________________________________________________________________________ 



                          

 

Uznesenie č.16 

 z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová zo dňa 09.03.2015 

 

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 rozdelení Občianskeho združenia MAS PKP Veľký Krtíš 

 

 

Daniela Lichvárová 

              starostka obce 

 

Bátorová, dňa : 09.03.2015 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č.17 

 z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová zo dňa 09.03.2015 

 

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 

 

Daniela Lichvárová 

              starostka obce 

 

Bátorová, dňa : 09.03.2015 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
Uznesenie č.18 

 z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová zo dňa 09.03.2015 

 

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 

 

 

 

Daniela Lichvárová 

              starostka obce 

Bátorová, dňa : 09.03.2015 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Uznesenie č.19 

z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová zo dňa 09.03.2015 

 

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 

 

Daniela Lichvárová 

              starostka obce 

Bátorová, dňa : 09.03.2015 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č.20 

z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová zo dňa 09.03.2015 

 

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  

 

 

Daniela Lichvárová 

              starostka obce 

Bátorová, dňa : 09.03.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené : 10.03.2015 

Zvesené :   26.03.2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


