
 

Uznesenie č.24 

 z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová zo dňa 15.05.2015 

 
K bodu č.1 Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ 

 

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 OZ 
 

 

         Daniela Lichvárová 

              starostka obce 

 

Bátorová, dňa : 15.05.2015 

 

 

Uznesenie č.25.  

z 5.rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová zo dňa 15.05.2015 

 
K bodu č. 3 Kontrola uznesení 
 

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        
 

 

 

 

         Daniela Lichvárová 

              starostka obce 

 

Bátorová, dňa : 15.05.2015 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č.26 

 z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová zo dňa 15.05.2015 

 

K bodu č. 4 Vysporiadanie pozemkov zo SPF 
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 
 
 

         Daniela Lichvárová 

              starostka obce 

 

Bátorová, dňa : 15.05.2015 

_________________________________________________________________________________ 



 

Uznesenie č.27 

 z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová zo dňa 15.05.2015 

 
K bodu č. 4 Vysporiadanie pozemkov zo SPF 
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. 
 

         Daniela Lichvárová 

              starostka obce 

 

Bátorová, dňa : 15.05.2015 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č.28 

 z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová zo dňa 15.05.2015 

 
K bodu č. 4 Vysporiadanie pozemkov zo SPF 
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. 
 

         Daniela Lichvárová 

              starostka obce 

 

Bátorová, dňa : 15.05.2015 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č.29 

 z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová zo dňa 15.05.2015 

 
K bodu č. 5 Verejné osvetlenie 
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“. 
 

 

         Daniela Lichvárová 

              starostka obce 

Bátorová, dňa : 15.05.2015 



Uznesenie č.30 

 z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová zo dňa 15.05.2015 

 
K bodu č. 5 Verejné osvetlenie 
 

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. 
 

 

         Daniela Lichvárová 

              starostka obce 

 

Bátorová, dňa : 15.05.2015 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č.31 

 z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová zo dňa 15.05.2015 

 
 

K bodu č.  6 Deň detí a Deň obce 
 
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 
 

         Daniela Lichvárová 

              starostka obce 

 

Bátorová, dňa : 15.05.2015 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č.32 

 z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová zo dňa 15.05.2015 

 

K bodu č. 8 Upraviť poplatok za kosenie a poplatok za prenájom ihriska 
 
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 

 
         Daniela Lichvárová 

              starostka obce 

 

Bátorová, dňa : 15.05.2015 

________________________________________________________________________ 

 



Uznesenie č.33 

 z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová zo dňa 15.05.2015 

 

K bodu č. 8 Upraviť poplatok za kosenie a poplatok za prenájom ihriska 
 
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 

 

         Daniela Lichvárová 

              starostka obce 

 

Bátorová, dňa : 15.05.2015 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č.34 

 z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová zo dňa 15.05.2015 

 

K bodu č.9 Žiadosť TJ INTER Bátorová 
 

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 
 
         Daniela Lichvárová 

              starostka obce 

 

Bátorová, dňa : 15.05.2015 

_________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č.35 

 z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová zo dňa 15.05.2015 

 

K bodu č.10 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  
Úpravu rozpočtu č.2015/01 
 

         Daniela Lichvárová 

              starostka obce 

 

Bátorová, dňa : 15.05.2015 

_________________________________________________________________________________ 

 

 



Uznesenie č.36 

 z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová zo dňa 15.05.2015 

 
K bodu č.12 Diskusia 
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. 
 

         Daniela Lichvárová 

              starostka obce 

 

Bátorová, dňa : 15.05.2015 

________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č.37 

 z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová zo dňa 15.05.2015 

 
K bodu č.12 Diskusia 
 

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“. 
 

 

 

         Daniela Lichvárová 

              starostka obce 

 

Bátorová, dňa : 15.05.2015 

_________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č.38 

 z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová zo dňa 15.05.2015 

 
K bodu č.12 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 možnosti vybudovania kamerového systému pre obec Bátorová 
 

 

         Daniela Lichvárová 

              starostka obce 

Bátorová, dňa : 15.05.2015 


