Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová,
konaného dňa 15.05.2015.
___________________________________________________________________________
Prítomní: Daniela Lichvárová, starosta obce
Poslanci : Ján Príbeli, Ján Máth, Bc. Tomáš Hajtman, Ing. Erika Lὅrincová, Pavol Lichvár
POGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Vodovodná prípojka k cintorínu
verejné osvetlenie
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Výstavba nových bytov
Deň detí a deň obce
Upraviť poplatok za kosenie a poplatok za prenájom ihriska
Žiadosť TJ INTER Bátorová
Úprava rozpočtu
Diskusia
Návrh uznesenia
Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Daniela Lichvárová, starostka obce. Privítala všetkých prítomných a
konštatovala, že OZ je uznášania schopné. Hneď na úvod navrhla zmenu programu.
Návrhy na zmenu programu:
-

Bod č. 4 - Vysporiadanie pozemkov zo SPF .................................... starostka obce
Bod č. 7 – výstavba nových bytov - vynechať ...................................starostka obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje program rokovania s navrhnutými zmenami.
Hlasovanie:

za:
Proti:
Zdržal sa :

5 (Ján Príbeli, Ján Máth, Bc. Tomáš Hajtman, Ing. Erika Lὅrincová,
Pavol Lichvár )
0
0

Uznesenie č.24
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zmenu programu rokovania

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Vysporiadanie pozemkov zo Slovenským pozemkovým fondom ( ďalej len SPF)
verejné osvetlenie
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Deň detí a deň obce
Upraviť poplatok za kosenie a poplatok za prenájom ihriska
Žiadosť TJ INTER Bátorová
Úprava rozpočtu
Diskusia
Návrh uznesenia
Záver

K bodu č. 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
V tomto bode starostka určila zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Overovatelia zápisnice : Ing. Erika Lὅrincová, Pavol Lichvár
Zapisovateľ:
Hlasovanie:

Zuzana Hajtmanová
za:
Proti:
Zdržal sa :

5 (Ján Príbeli, Ján Máth, Bc. Tomáš Hajtman, Ing. Erika Lὅrincová,
Pavol Lichvár )
0
0

K bodu č. 3 Kontrola uznesení
Starostka obce konštatovala, že v úlohách vyplývajúcich z uznesenia č. 21, č. 22 a č. 23 z o 4 rokovania
OZ, zo dňa 25.03.2015 sa naďalej koná:
- Uznesenie č. 21 – starostka podala informáciu, že naďalej sa pokračuje v spolupráci s firmou
RENEMTECH s. r. o. Komárno o 1. etape kanalizácie obce
- Uznesenie č. 22 – starosta naďalej spolupracuje s JUDr. Ďuricom
- Uznesenie č. 23 – starostka podala informáciu, že sa pokračuje v konaní o vylúčení dopravy
nad 3,5 ton na uliciach k cintorínu a k futbalovému ihrisku
Hlasovanie:

za:
Proti:
Zdržal sa :

5 (Ján Príbeli, Ján Máth, Bc. Tomáš Hajtman, Ing. Erika Lὅrincová,
Pavol Lichvár )
0
0

Uznesenie č.25
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
Kontrolu uznesení č 21, č. 22 a č. 23 zo 4. rokovania OZ zo dňa 25.03.2015

K bodu č. 4 Vysporiadanie pozemkov zo SPF
V tomto bode starostka obce informovala poslancov OZ o stave riešenia vybudovania vodovodnej
prípojky k cintorínu. Poukázala na problémy, týkajúce sa pozemkov na ktorých mala byť táto
prípojka vybudovaná. Pozemky nie sú vo vlastníctve obce. Vlastníkmi sú pani Vlkolenská Mária a SPF.
Starostka ďalej podáva informáciu, že s pani Vlkolenskou by sa dalo dohodnúť, ale so SPF by to bolo
na dlhšie vybavovanie, preto navrhuje, aby sa šachta osadila pred oplotením a tým pádom obec
nepotrebuje vyjadrenie ani súhlas od SPF.
Hlasovanie:

za:
Proti:
Zdržal sa :

5 (Ján Príbeli, Ján Máth, Bc. Tomáš Hajtman, Ing. Erika Lὅrincová,
Pavol Lichvár )
0
0

Uznesenie č.26
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 vybudovaní vodovodnej prípojky k cintorínu

Ďalej v tomto bode starostka podáva informáciu ohľadom vysporiadania pozemkov pod budovou
kultúrneho domu ( KD ) a budovou TJ – šatne.
Čo sa týka KD – aby obec dostala do vlastníctva KD, je potrebné podať na SPF žiadosť o vysporiadanie
pozemkov a čestné prehlásenie obecného zastupiteľstva o tom, že stavba KD so súpisným číslom 50,
nachádzajúca sa na parcele č. 142/7 v katastrálnom území Bátorová, bola postavená ešte pred
účinnosťou zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Hlasovanie:

za:
Proti:
Zdržal sa :

5 (Ján Príbeli, Ján Máth, Bc. Tomáš Hajtman, Ing. Erika Lὅrincová,
Pavol Lichvár )
0
0

Uznesenie č.27
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje uznesenie tohto znenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová čestne prehlasuje, že stavba kultúrneho domu so súpisným
číslom 50, nachádzajúca sa na parcele č. 142/7 v katastrálnom území Bátorová, bola postavená ešte
pred účinnosťou zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Ďalej čo sa týka pozemkov pod budovou TJ – šatne , starostka podáva informáciu, že je možnosť
uzatvorenia nájomnej zmluvu o prenájme pozemkov pod ihriskom a TJ budovou medzi obcou A SPF.
Ročný prenájom by bol cca 40 – 50 EUR.
Ján Máth – poslanec sa pýta , čo ak budú chcieť aj ostatní vlastníci financie za prenájom. Následne
však dopĺňa informáciu, že Kukučkovci sa vyjadrili tak, že proti futbalu nemajú žiadne pripomienky,
ale proti obci áno, lebo mali takú informáciu, že obec chcela na ihrisku vybudovať radovú výstavbu.
Ján Príbeli – poslanec sa v tejto diskusii stráca a chce vysvetlenie čo je TJ a čo je obec.
Starostka obce v odpovedi uvádza , že ihrisko je v správe obce . Táto informácia pána poslanca
Príbeliho prekvapila a žiada predložiť hodnoverný doklad o tejto skutočnosti. Starostka predkladá
obecnému zastupiteľstvu tento doklad ( viď. Príloha )

Ďalej pán Príbeli vyjadruje nespokojnosť a nechápe, prečo sa doteraz ihrisko nemohlo oplotiť , keď ho
obec má v správe.
Starostka vo svojej odpovedi uvádza, že vlastník pozemkov musí súhlasiť so všetkým čo sa na ich
pozemku robí a obec nie je vlastníkom. Táto odpoveď pána Príbeliho zjavne vyviedla z miery
a konštatuje, že informácie o ihrisku sa na každom zasadnutí rozchádzajú.
Starostka obce konštatuje, že ak obec prijme uznesenie a súhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy
o prenájme pozemkov pod ihriskom a budovou TJ ( medzi obcou a SPF) obec bude môcť v budúcnosti
bez akýchkoľvek ďalších problémov opravovať a rekonštruovať budovu TJ .
Hajtman Tomáš – poslanec sa pýta, či v tom prípade bude môcť Obec požiadať aj o dotáciu na
opravu. Starostka obce potvrdzuje, že áno.
Hlasovanie:

za:
Proti:
Zdržal sa :

5 (Ján Príbeli, Ján Máth, Bc. Tomáš Hajtman, Ing. Erika Lὅrincová,
Pavol Lichvár )
0
0

Uznesenie č.28
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje uznesenie tohto znenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová súhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy o prenájme pozemku
pod ihriskom a budovou TJ – šatne , v okrese Veľký Krtíš, katastrálne územie Bátorová KN – E parc. č.
22/3 , druh pozemku záhrady o celkovej výmere 1335 m2, LV – 552. Uvedený pozemok žiadame
prenajať na iný účel ako poľnohospodársky, nakoľko ide o futbalové ihrisko.

K bodu č. 5 Verejné osvetlenie
Starostka obce v tomto bode informuje poslancov OZ o možnosti opravy verejného osvetlenia cez
výzvu, ktorú vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR dňa 30.04.2015. Jedná sa o nenávratný finančný
príspevok v rámci „Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast“. Napriek tomu ,
že už v minulosti obecné zastupiteľstvo rozhodlo o oprave VO cez firmu ENEL , starostka považuje
túto informáciu za dôležitú.
Ján Máth – poslanec – bol by za to, aby sa oprava VO realizovala radšej cez výzvu uvedenú výzvu.
Po dôkladnom prejednaní všetkých náležitostí poslanci dospeli k záveru a poverujú starostku na
predloženie žiadosti o NFP cez výzvu. Ak by podaná žiadosť neuspela, poslanci navrhujú pokračovať
s opravou VO s firmou ENEL. V tomto bode starostka obce dáva do pozornosti poslancom, že pri
podávaní výzvy Obec musí mať aktuálny Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Nakoľko
uvedený Program ... už nie je aktuálny , starostka ho navrhuje aktualizovať. ( Pán Miklas prisľúbil
uvedený PHSR zaktualizovať za 200,00 EUR).
Hlasovanie:

za:
Proti:
Zdržal sa :

5 (Ján Príbeli, Ján Máth, Bc. Tomáš Hajtman, Ing. Erika Lὅrincová,
Pavol Lichvár )
0
0

Uznesenie č.29
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Predložiť žiadosť na MF SR o nenávratný finančný príspevok v rámci „Operačného programu
konkurencieschopnosť a hospodársky rast“.

Uznesenie č.30
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Aktualizáciu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

K bodu č. 6 Deň detí a Deň obce
V tomto bode starostka obce navrhuje pripraviť športový deň pre deti. Keďže deň detí pripadá na
utorok , navrhuje tento športový deň na 4.6.2015 ( sobotu). Poslanci s jej návrhom súhlasili.
Ďalej sa diskutovalo o Dni obce, ktorý je navrhnutý na 18.07.2015 ( sobota).
Starostka navrhuje , že by bolo dobré mať svoje javisko. Ján Máth – nevidí v tom problém, vedel by
zohnať palety, len by sa mali kúpiť na to nejaké OSB – dosky. Zatiaľ tento bod ostal otvorený a každý
z poslancov prisľúbil byť pri príprave nápomocný .
Hlasovanie:

za:
Proti:
Zdržal sa :

5 (Ján Príbeli, Ján Máth, Bc. Tomáš Hajtman, Ing. Erika Lὅrincová,
Pavol Lichvár )
0
0

Uznesenie č.31
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
Prípravu na Deň detí a Deň obce

K bodu č. 8 Upraviť poplatok za kosenie a poplatok za prenájom ihriska
Starostka obce dáva do pozornosti poslancom, že čoraz väčšina obyvateľov žiada Obec, aby bola
nápomocná pri kosení súkromných pozemkov. Starostka v tom nevidí problém, nakoľko t. č. má Obec
zamestnancov, ktorí by mohli tieto práce vykonávať, problém však vidí v poplatku za kosenie, ktorý
bol v minulosti schválený na 2,00 € za nádržku. A keďže náklady na benzín, olej, silon sú už oveľa
vyššie, navrhuje poplatok na 5,00 € za nádržku.
Ján Príbeli – poslanec – pýta sa, a čo sociálne služby ? Sú starší občania, ktorý by potrebovali pomoc
a preto navrhuje poplatok finančne rozlišovať. Ostatní však v tom vidia problém. Preto dospeli
k záveru, že súhlasia s návrhom starostka a poplatok za kosenie schvaľujú na 5,00 € za jednu nádržku
a tým sa ruší uznesenie č.2/2009 písm. A bod 1.
Ďalej tak isto sa ruší uznesenie č. 5 písm. B bod 5 z 5. zasadnutia OZ zo dňa 15.12.2008, v ktorom sa
jedná o výške poplatku za prepožičiavanie ihriska na tréningy a futbalové zápasy cudzím v sume
17,00 EUR, vzhľadom na to, že od tohto roku sa obnovilo fungovanie TJ INTER –u Bátorová a Obec
túto povinnosť prenechá na vedenie TJ – INTER-u.
Hlasovanie:

za:
Proti:
Zdržal sa :

5 (Ján Príbeli, Ján Máth, Bc. Tomáš Hajtman, Ing. Erika Lὅrincová,
Pavol Lichvár )
0
0

Uznesenie č.32
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Poplatok za kosenie v sume 5,00 EUR za nádrž

Uznesenie č.33
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Ruší
ruší uznesenie č.2/2009 písm. A bod 20. z 2. zasadnutia OZ zo dňa 24.04.2015
ruší uznesenie č. 5 písm. B bod 5 z 5. zasadnutia OZ zo dňa 15.12.2008

K bodu č. 9 Žiadosť TJ - INTER Bátorová
Starostka obce predkladá poslancom OZ žiadosť o poskytnutie dotácie v sume 3000,00 EUR
pre TJ – INTER Bátorová ( spis č.49/2015). V uvedenej žiadosti sa uvádza, že finančné prostriedky
využijú na nákup traktorovej kosačky a opravu budovy – šatne.
Ján Príbeli-poslanec – podotkol skutočnosť, že v rámci spolupráce s JUDr. Ďuricom, ktorý je
nápomocný v poskytovaní právneho poradenstva, bol by rád, keby do budúcna vypracoval alebo
prepracoval už existujúce VZN o poskytovaní dotácií s podrobným rozpisom a účelom ich použitia.
Hlasovanie:

za:
Proti:
Zdržal sa :

5 (Ján Príbeli, Ján Máth, Bc. Tomáš Hajtman, Ing. Erika Lὅrincová,
Pavol Lichvár )
0
0

Uznesenie č.34
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Dotáciu v sume 3000,00 EUR pre TJ-INTER Bátorová

K bodu č.10 Úprava rozpočtu
Starostka obce predložila poslancom OZ rozpočtové opatrenie č. 2015/01 ( Poslanci ho aj
s pozvánkou už obdržali k nahliadnutiu domov).
Jedná sa povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to:
zvýšenie príjmov v celkovej sume 9077,01 EUR / viď. príloha /
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 9077,01 EUR / viď. príloha /
Príbeli Ján – poslanec, vyjadruje nespokojnosť s úpravou rozpočtu vo výdavkovej časti v položke
týkajúcej sa príspevku na doplnkové dôchodkové poistenie pre obecný úrad. Vzhľadom na to, že
v minulosti tento výdavok bol obecným zastupiteľstvom zrušený.
Starostka - vo svojej odpovedi uvádza, že je to dané zo zákona a preto znovu uzatvorila
zamestnávateľskú zmluvu.

Príbeli Ján - poslanec – chce vidieť tento zákon, pretože on ho čítal a nikde sa nedočítal, že to zákon
prikazuje, ale samozrejme ani nezakazuje. A celkove je nespokojný s tým, že vždy sa najprv niečo
udeje a až potom sa schvaľuje. Ďalej vyjadruje nespokojnosť s časom zastupiteľstva, pretože bolo
povedané, že zasadnutia sa budú konať o 18,00 hod., a prečo dnes sa začalo o 16,00 hod.
Starostka – pretože máme veľa bodov a o. i. to konzultovala s pánom poslancom Máthom aj
s poslankyňou Lórincovou, ktorí v minulosti žiadali neskorší čas, ale dnes s tým súhlasili.
Ing. Lὅrincová – poslankyňa –aj podľa jej názoru sú výdavky na DDS zbytočné náklady pre obec .
Hlasovanie:

za:
Proti:
Zdržal sa :

4 (Ján Príbeli, Ján Máth, Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár )
1 (Ing. Erika Lὅrincová,)
0

Uznesenie č.35
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Úpravu rozpočtu č.2015/01
K bodu č.12 Diskusia
Na 3. zasadnutí OZ 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. Dnes Obec Bátorová obdržala od Občianske združenie Ipeľská Kotlina- Novohrad
„Oznámenie orgánov združenie“.
Hlasovanie:

za:
Proti:
Zdržal sa :

5 (Ján Príbeli, Ján Máth, Bc. Tomáš Hajtman, Ing. Erika Lὅrincová,
Pavol Lichvár )
0
0

Uznesenie č.36
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Vstup obce Bátorová do Občianskeho združenia Ipeľská Kotlina – Novohrad, ktoré je partnerstvo
zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru, ktoré pôsobí na území 19 obcí, spája ľudí
a subjekty, ktorí žijú na jednom území a spoločnými silami sa chcú podieľať na jeho rozvoji, a bude
uchádzať o status miestnej akčnej skupiny.

Ďalej starostka obce informuje poslancov o možnosti získania nenávratných finančných prostriedkov
z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 1, v rámci aktivity „ Predchádzanie
vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov“.
Jedná sa spoluprácu so spoločnosťou JRK Waste Management s. r. o. , v zastúpení Ing. Marián
Kobolka, konateľ spoločnosti
Hlasovanie:

za:
Proti:
Zdržal sa :

5 (Ján Príbeli, Ján Máth, Bc. Tomáš Hajtman, Ing. Erika Lὅrincová,
Pavol Lichvár )
0
0

Uznesenie č.37
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Uzatvoriť Zmluvu o dielo, predmetom ktorej bude vypracovanie žiadosti o nenávratné finančné
prostriedky z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 1, v rámci aktivity „
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov“.
Ďalej v tomto bode starostka obce dáva na vedomie poslancom, že Pôdohospodárska platobná
agentúra zverejnila výzvu pre obce v rámci ktorej budú oprávnené investície do technickej infraštruktúry
súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch.
Termín na podávanie projektov je do 31. 7. 2015, avšak súčasťou už musí byť zrealizované verejné
obstarávanie!
Starostka však dodáva, že na vypracovanie projektu a verejné obstarávanie obec potrebuje vo svojom rozpočte
vyčleniť 2000,00 EUR alebo navrhuje kúpiť a rozmiestniť fotopasce.

Hlasovanie:

za:
Proti:
Zdržal sa :

5 (Ján Príbeli, Ján Máth, Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár )
0 (Ing. Erika Lὅrincová,)
0

Uznesenie č.38
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 vybudovania kamerového systému pre obec Bátorovú

Pavol Lichvár – poslanec - zaujíma sa, čo bude s cestou k cintorínu – celá je rozpadnutá a či je celá
suma vyplatená
Ján Máth – poslanec – pýtal sa, či je v zmluve zapracovaná nejaká reklamácia
Starostka obce vo svojej odpovedi uviedla, že zatiaľ je uhradená len suma, ktorá bola zapracovaná do
rozpočtu a schválená.
K bodu č.12 Uznesenie
( viď. Príloha k zápisnici)
K bodu č. 13 Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Najbližšie zasadnutie je určené na 26.06.2015
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19, 45 hod
Zapísala : Zuzana Hajtmanová ........................... Overovatelia: Ing. Erika Lὅrincová ......................
Pavol Lichvár ......................
Daniela Lichvárová ..............................................
Starostka obce

