
Zápisnica 

z 6.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Bátorová,  

konaného dňa 26.06.2015.    

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  Daniela Lichvárová, starosta obce 
                  Poslanci : Ján Príbeli, Ján Máth, Bc. Tomáš Hajtman,  Pavol Lichvár 
 
POGRAM : 
      

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ 
2. Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice 
3. Kontrola uznesení 
4. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 
5. Záverečný účet 
6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 
7. Diskusia 
8. Uznesenie 
9. Záver 

 
K bodu 1. Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ 
Rokovanie OZ  otvorila Daniela Lichvárová, starostka obce.  Privítala všetkých prítomných a  
konštatovala, že   OZ je uznášania schopné. 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje program rokovania. 

Hlasovanie:  za:  4 (Ján Príbeli,  Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman,   Pavol Lichvár ) 
  Proti:  0 
  Zdržal sa : 0 
 
Uznesenie č.39 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

 program rokovania OZ 

 
 

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

Overovatelia zápisnice : Ján Príbeli, Bc. Tomáš Hajtman 

Zapisovateľ:    Zuzana Hajtmanová  

Hlasovanie:  za:  4 (Ján Príbeli,  Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár ) 
  Proti:  0 
  Zdržal sa : 0 
                   
 



K bodu č. 3 Kontrola uznesení 
Starostka obce konštatovala, že v úlohách vyplývajúcich z uznesení OZ, zo dňa 25.05.2015 sa naďalej 
koná: 

- Uznesenie č. 29 – starostka podala nové informácie ohľadom rekonštrukcie verejného 
osvetlenia 

 
Hlasovanie:  za:  4 (Ján Príbeli,  Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman,  Pavol Lichvár ) 
  Proti:  0 
  Zdržal sa : 0 
 
Uznesenie č.40 

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  z 5. rokovania OZ zo dňa 15.05.2015        

 
K bodu č. 4 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 
V tomto bode hlavný kontrolór obce predložil poslancom OZ „ Plán kontrolnej činnosti na druhý 
polrok 2015“. Kontrolná činnosť bude zameraná na : 

 Vedenie pokladnice a s tým súvisiace predpisy, evidencia došlých a odoslaných faktúr, ich 
úhrady v zmysle rozpočtu obce. 

 Kontrola správy miestnych daní 
Ján Máth ( poslanec) – sa pýta, či môže doplniť alebo navrhnúť kontroly a chcel by dostať správu 

o vykonanej kontrole aj domov. 

Kontrolórka mu vo svojej odpovedi uviedla, že čo sa týka doplnenia kontrol môže navrhnúť , ale 

nadpolovičná väčšina poslancov s tým musí súhlasiť a čo sa týka záznamu alebo protokolu z následnej 

finančnej kontroly ( NFK) , tá sa vyhotovuje pre Obec a tu aj zostáva. Môže však  obdržať výpis z tejto 

kontroly. 

Hlasovanie:  za:  4 (Ján Príbeli,  Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman,  Pavol Lichvár ) 
  Proti:  0 
  Zdržal sa : 0 
 
Uznesenie č.41 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

    Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015   

 
K bodu č. 5 Záverečný účet 
V tomto bode obecné zastupiteľstvo prerokovalo predložený návrh záverečného účtu Obce Bátorová 
za rok 2014.  Ing.  Príbeliová – hlavný kontrolór Obce Bátorová predniesla „ Stanovisko  hlavného 
kontrolóra k Záverečného účtu Obce Bátorová za rok 2014 „ v ktorom odporúča obecnému 
zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie záverečného účtu s výrokom „ schvaľuje celoročné 
hospodárenie Obce Bátorová za rok 2014 bez výhrad.“ / viď. príloha /. 



Ján Máth ( poslanec) – poznamenal, že nakoľko sa ho rok 2014 netýka , čo sa týka Záverečného účtu, 
nebude hlasovať. 
 
Hlasovanie:  za:  3  (Ján Príbeli, Bc. Tomáš Hajtman,   Pavol Lichvár ) 
  Proti:  0 
  Zdržal sa : 1  ( Ján Máth ) 
 
Uznesenie č.42 
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 
Stanovisko hlavného kontrolóra  k Záverečnému účtu Obce Bátorová za rok 2014 
 
 
Uznesenie č.43 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 
Záverečný účet a celoročné hospodárenie Obce Bátorová za rok 2014 bez výhrad 
 
Uznesenie č.44 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu v sume 3 092,20 EUR 
 
 
K bodu č. 6 Rozpočtové opatrenie č. 2015/02 
 
V tomto bode predkladá starostka obce poslancom OZ úpravu rozpočtu zo dňa 25.05.2015 na základe 
uznesenia č. 8 b). Jedná sa o presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. 
Ján Príbeli ( poslanec) – zaujíma sa , či za GEOPORTÁL sa bude platiť každý rok. Starostka uvádza, že 
sa bude platiť už len  udržiavací poplatok. 
 
Hlasovanie:  za:  4 (Ján Príbeli,  Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman,  Pavol Lichvár ) 
  Proti:  0 
  Zdržal sa : 0 
 
 
Uznesenie č. 45 
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  
 
Rozpočtové opatrenie č. 2015/02 
 
 
 
 
 
 



K bodu č.  7 Diskusia 
7.1 Vedenie Ihriska – v tomto bode  starostka obce vyjadruje nespokojnosť voči vedeniu TJ 

INTER Bátorová, nakoľko sa na budove TJ vykonávajú  rôzne stavebné úpravy a iné práce, 
ktoré nevykonávajú odborne spôsobilé osoby .Pán  Máth  ( ako podpredsedu  TJ INTER 
Bátorová ) sa ujal zodpovednosti pri vykonaných prácach na budove TJ a OZ ho zároveň  
poveruje ako poslanca , že  zodpovedá v plnej miere za všetky rekonštrukčné práce  
vykonané na budove TJ. 

Poslanec Ján Máth toto poverenie prijíma. 

Hlasovanie:  za:  4 (Ján Príbeli,  Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár ) 
  Proti:  0 
  Zdržal sa : 0 
 
Uznesenie č.46 
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 poveruje poslanca OZ Jána Mátha na všetky rekonštrukčné práce týkajúce sa 
budovy TJ za ktoré zodpovedá v plnej miere. 
 
K bodu č.  7 Diskusia 

7.2 Ján Máth ( poslanec ) – pýta sa , či lavice z Domu smútku môžu zobrať naspäť na ihrisko 
Starostka  - áno môžu, pretože lavičky boli len požičané, nakoľko nefungoval futbal. 
 

- ďalej dáva na vedomie zastupiteľstvu, že sa informoval o prehĺbení studne v cintoríne – má 
prísľub, že sa  na to prídu pozrieť 

 
- ďalej sa pýta, že vedenie FK Baník Veľký Krtíš sa informuje, či by sa im kultúrny dom nemohol 

poskytnúť na 3-4 noci ako ubytovanie pre deti, ak by tu v blízkosti mali sústredenie 

 
K bodu č.  7 Diskusia 

7.3 Starostka obce – informovala poslancov OZ s požiadavkou Jána Príbeliho 

(poslanca), ktorý na 4.zasadnutí OZ zo dňa 09.03.2015 v mene nemenovaného občana 

za zaujíma o lesy, ktoré vlastní Obec. 

Starostka uvádza-  ako druh pozemku „ lesné pozemky“ – obec nemá a ani sa na LV 

neuvádzajú. Vo vlastníctve obce sú pozemky v registri „E“ vedené ako orná pôda, 

ostatné plochy a trvalo trávne porasty, ktoré Lesy SR využívajú ako hospodárske lesy.  

Obec však nemá s Lesy SR uzatvorenú nájomnú zmluvu za ich užívanie.  

Ján Máth ( poslanec ) – navrhuje uzatvoriť nájomnú zmluvu o užívaní 

Ján Príbeli ( poslanec ) – súhlasí s návrhom poslanca Mátha 

 
Hlasovanie:  za:  4 (Ján Príbeli,  Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár ) 
  Proti:  0 
  Zdržal sa : 0 
 
Uznesenie č.47 
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 obecných pozemkoch, ktoré využívajú Lesy SR 
 
 



Uznesenie č.48 
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 obce uzatvoriť nájomnú zmluvu za využívanie obecných pozemkov 
 
K bodu č.  7 Diskusia 

7.4 Cesta k cintorínu –  
Starostka predložila poslancom OZ vyjadrenie z pracovného rokovania , ktoré bolo zvolané 
za účelom určenia dopravného značenia ( zákaz vjazdu nákladných automobilov / B6/ + 
dodatková tabuľa E6 ( celková hmotnosť nad 3,5 t ) na ceste III/2605 pri odbočke na miestnu 
komunikáciu k cintorínu ( Karikáš) – spis č.53/2015.  
Vyjadrenie jednotlivých orgánov zo zápisu z pracovného rokovania konaného dňa 
11.06.2015 na OcÚ Bátorová . Prítomní konštatujú nasledovné : 
OR PZ ODI Veľký Krtíš – nesúhlasia s osadením obmedzujúcich DZ do 3,5 t na miestnu 
komunikáciu bez znaleckého posudku únosnosti. 
BBRSC, a.s., závod 14 Veľký Krtíš – na základe vyjadrenia OR PZ cesta III. triedy nebude 
dotknutá 
LESY SR , š.p., Levice – nesúhlasia s navrhnutým dopravným značením z dôvodu, že sa jedná 
o jedinú prístupovú cestu do oblasti Karikáš, kde sa vykonáva ťažba dreva, zvážanie zveriny, 
oprava protipožiarnych nádrží. 
V roku 2015 prispejeme na údržbu dotknutej cesty sumou 3000,00 EUR z mimoriadneho 
fondu a každoročne riadne platíme dane z lesných pozemkov. 
AGRO SAP, s.r.o., Veľký Krtíš – Cestu  cintorínu AGRO SAP využíva ako prístupovú cestu 
k obhospodarovaniu užívaných pozemkov. V Karikáši sa nachádza aj poľné hnojisko, kde sa 
vyváža mašt. Hnoj hlavne v zimnom období. Z týchto dôvodov nesúhlasíme s navrhnutým 
dopravným značením. 
 

Uznesenie č.49 
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 
 

zápis z pracovného rokovania konaného dňa 11.06.2015 na OcÚ Bátorová  
 
 
K bodu č.8 Uznesenie    
( viď. Uznesenia k zápisnici) 
 
K bodu č. 9 Záver 
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 17, 45 hod 

 

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

 

Overovatelia : Ján Príbeli............... .....................,         Bc. Tomáš Hajtman........................................ 

      

Daniela Lichvárová ( starostka obce ) .............................................. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


