
 

Uznesenie č.39 

 zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová zo dňa 26.06.2015 

 
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 

 program rokovania OZ 

 

 

         Daniela Lichvárová 

              starostka obce 

 

Bátorová, dňa : 26.06.2015 

 

 

Uznesenie č.40  

Zo 6.rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová zo dňa 26.06.2015 

 
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 z 5. rokovania OZ zo dňa 26.06.2015        
 

 

 

 

         Daniela Lichvárová 

              starostka obce 

 

Bátorová, dňa : 26.06.2015 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č.41 

 zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová zo dňa 26.06.2015 

 

K bodu č. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 
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 
 
 

         Daniela Lichvárová 

              starostka obce 

 

Bátorová, dňa : 26.06.2015 

_________________________________________________________________________________ 



 

Uznesenie č.42 

 zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová zo dňa 26.06.2015 

 
K bodu č.5 Záverečný účet 

 

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 

 

  
 

         Daniela Lichvárová 

              starostka obce 

 

Bátorová, dňa : 26.06.2015 

 

 

Uznesenie č.43 

Zo 6.rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová zo dňa 26.06.2015 

 
K bodu č. 5 Záverečný účet 

 

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 

 

        
 

         Daniela Lichvárová 

              starostka obce 

 

Bátorová, dňa : 26.06.2015 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č.44 

 zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová zo dňa 26.06.2015 

 

K bodu č. 5 Záverečný účet 
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 
 
 

         Daniela Lichvárová 

              starostka obce 

 

Bátorová, dňa : 26.06.2015 

_________________________________________________________________________________ 



Uznesenie č.45 

 zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová zo dňa 26.06.2015 

 

K bodu č. 5 Rozpočtové opatrenie č. 2015/02 
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 
 
 

         Daniela Lichvárová 

              starostka obce 

 

Bátorová, dňa : 26.06.2015 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Uznesenie č.46 

 zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová zo dňa 26.06.2015 

 

K bodu č. 6 Rozpočtové opatrenie č. 2015/02 
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. 
 

         Daniela Lichvárová 

              starostka obce 

 

Bátorová, dňa : 26.06.2015 

_________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Uznesenie č.47 

 zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová zo dňa 26.06.2015 

 

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 obecných pozemkoch, ktoré využívajú Lesy SR 
 

         Daniela Lichvárová 

              starostka obce 

 

Bátorová, dňa : 26.06.2015 

_________________________________________________________________________________ 



 
Uznesenie č.48 

 zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová zo dňa 26.06.2015 

 

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 obce uzatvoriť nájomnú zmluvu za využívanie obecných pozemkov 
 
         Daniela Lichvárová 

              starostka obce 

 

Bátorová, dňa : 26.06.2015 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 

 
 

Uznesenie č.49 

 zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová zo dňa 26.06.2015 

 

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 
zápis z pracovného rokovania konaného dňa 11.06.2015 na OcÚ Bátorová  
 
  
         Daniela Lichvárová 

              starostka obce 

 

Bátorová, dňa : 26.06.2015 

_________________________________________________________________________________ 

 

 


