
Zápisnica 

z 9.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Bátorová,  

konaného dňa 21.10.2015.    

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  Daniela Lichvárová, starosta obce 
                  Poslanci : Ján Príbeli, Ján Máth, Bc. Tomáš Hajtman 
                  Hosť : Ubertáš Marián –predseda TJ INTER Bátorová 
POGRAM : 
      

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ 
2. Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice 
3. Kontrola uznesení 
4. Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 5/2015 
5. Výsledky finančnej kontroly 
6. Predchádzanie vzniku biologicky rozloženého odpadu v obci – návrh uznesenia 
7. Prevádzkový poriadok pohrebiska – schválenie 
8. VZN o dotáciách – schválenie 
9. VZN o odmeňovaní poslancov – návrh na úpravu 
10. Foto pasce alebo kamerový systém 
11. Diskusia 
12. Uznesenie 
13. 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, nakoľko boli prítomní 3 poslanci z počtu poslancov 5. 
Máth ( poslanec) – poznamenal, že na budúce zasadnutie chce, aby návrh programu zasadnutia OZ 
bol zverejnený príp. zaslaný poslancom aspoň tri dni pred zasadnutím a nie jeden deň vopred ako 
teraz. Starostka sa ospravedlnila za zaneprázdnenosť a prisľúbila dochvíľnosť. 
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje predložený program rokovania. 
Hlasovanie:  za:  3 (Ján Príbeli,  Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman   ) 
  Proti:  0 
  Zdržal sa : 0 
 
Uznesenie č.61 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová  schvaľuje predložený  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:  3 (Ján Príbeli,  Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman )                                    
  Proti:  0 
  Zdržal sa : 0 
                   
 



 
K bodu č. 3 Kontrola uznesení 
Starostka obce konštatovala, že úlohy  vyplývajúce z uznesení OZ, zo dňa 20.08.2015 sú splnené, 
okrem: 
Uznesenie č. 59 k bodu č.9 Sociálne byty , v ktorom OZ odporúča starostke - dojednať podmienky 
kúpy stavebného pozemku od manželov Pavla a Kláry Jamberovcov. Starostka uviedla, že sa pokúšala 
s pani Jamberovou spojiť x-krát, ale neúspešne, zrejme nemajú záujem predať pozemky ako to 
v minulosti sľubovala. 
Uznesenie č.58 - K bodu č. 8 Žiadosť o navýšenie dotácie pre TJ INTER BÁTOROVÁ  
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová splnomocňuje poslancov Mátha a Lichvára prejednať 
odkúpenie pozemku s vlastníkmi pod budovou TJ INTER Bátorová – do najbližšieho zasadnutia . 
Pán Máth sa vyjadril, že bol za Kukučkovcami, ale taktiež nemajú záujem o odpredaj týchto 
pozemkov. 
 
Uznesenie č.62 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho 

zasadnutia  

 
K bodu č. 4 Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 5/2015 
V tomto bode starostka obce predložila Rozpočtové opatrenie č. 5/2015 –v ktorom sa jedná o  

povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to zvýšenie príjmov v celkovej sume 

580,59 EUR a zvýšenie výdavkov v celkovej sume 580,59 EUR . Ďalej sa jedná o presun 

rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu / viď. príloha /. 

Hlasovanie:  za:  3 (Ján Príbeli,  Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman )                                     
  Proti:  0 
  Zdržal sa : 0 
 
Uznesenie č.63 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 5/2015 

 

K bodu č. 5 Výsledky finančnej kontroly. 
V tomto bode starostka obce odovzdala slovo kontrolórke obce, ktorá  predniesla Záznam o výsledku 
NFK č.2/2015 a Záznam o výsledku NFK č.3/2015 ( viď. Príloha ) 
 
Hlasovanie:  za:  3 (Ján Príbeli, Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman,  )                                  
  Proti:  0  
  Zdržal sa : 0 
 
Uznesenie č.64 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie: 

a) Záznam o NFK č.2/2015, kontrolu vedenia pokladne, príjmy, výdaje, evidencia 

a likvidácia faktúr, súlad s Rozpočtom 

b) Záznam o NFK č.3/2015, kontrolu miestnych daní a daní z nehnuteľností 
 
 
 



K bodu č. 6 Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v obci – návrh uznesenia. 
Starostka obce na 5. zasadnutí OZ informovala 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“. Na uvedenom 
zasadnutí bolo Uznesením č.37 schválené uzatvorenie Zmluvy o dielo. 
Predmetom dnešného zasadnutia je vyčlenenie finančných prostriedkov na vypracovanie Projektu na 
predchádzanie vzniku bioodpadu. 
 
Hlasovanie:  za:  3 (Ján Príbeli, Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman,  )                                  
  Proti:  0  
  Zdržal sa : 0 
 
 
Uznesenie č. 65 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje 

- Finančné prostriedky vo výške 229,37 € na vypracovanie projektu na predchádzanie vzniku 
biologicky rozložiteľného odpadu pre MR ÚDOLIE ČEBOVSKÉHO POTOKA v roku 2015 

- Spolufinancovanie obce Bátorová vo výške 5% z celkových nákladov na kúpu kompostérov na 
biologicky rozložiteľný odpad pre obyvateľov obce Bátorová v celkovej výške 1 273,59 € 
s DPH v roku 2016 

 
 
K bodu č.7  Prevádzkový poriadok pohrebiska – schválenie dodatku 
V tomto bode sa prerokoval Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Bátorová, ktorý poslancom OZ 
bolo zaslané e-mailom.  
Hajtman ( poslanec) – v Bode 9 písm. c) povolenie na vstup vozidla za účelom vybudovania 
pomníka, opravy pomníka alebo iných stavebných úprav  -  z pôvodných 10,00 € / na deň  za vstup 
na cintorín navrhuje nie za deň, ale za účelom vybudovania resp. opravy jedného pomníka 
odhliadnuc od toho koľko dní to trvá. 
Máth ( poslanec) – navrhuje oslobodenie od akýchkoľvek poplatkov za vstup na cintorín 
Príbeli (poslanec)-  súhlasí s návrhom Mátha, ale za porušenie, resp. nedodržanie uvedených 
podmienok ( t.z. vstup na cintorín bez ohlásenia ) navrhuje určitú sankciu. 
Poslanci po krátkej rozprave sa zhodli na tom, že vstup do areálu miestneho cintorína bude 
bezplatný, ale o povolenie treba požiadať na miestnom Obecnom úrade a za nedodržanie týchto 
podmienok bude nájomcovi vyrubená sankcia vo výške 50,00 € ( viď. Príloha ). 
 
Hlasovanie:  za:  3 (Ján Príbeli, Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman,  )                                  
  Proti:  0  
  Zdržal sa : 0 
 
 
Uznesenie č.66 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje Dodatok č.1 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska 
obce Bátorová 
 
 
K bodu č. 8 VZN o dotáciách - schválenie 

V tomto bode starostka obce vyzvala poslancov OZ, aby sa vyjadrili k Návrhu VZN 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Bátorová. Nakoľko  nikto z prítomných nemal žiadne  
pripomienky,  pani Hajtmanová – (účtovníčka )- navrhuje v § 3  bod 1 kde je uvedené  “ Finančné 
prostriedky určené na poskytovanie dotácií v zmysle VZN sa vytvárajú v procese hospodárenia obce 
z vlastných prostriedkov, najviac vo výške 15 % z miestnych príjmov“,  konkrétne uviesť čo sa rozumie 



pod pojmom miestne príjmy. Po krátkej rozprave sa prítomní poslanci zhodli na tom, že sa vypustia 
slová „miestne príjmy“ a nahradia sa slovami „dane z nehnuteľností“. 
 
 
Hlasovanie:  za:  3 (Ján Príbeli, Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman,  )                                  
  Proti:  0  
  Zdržal sa : 0 
 
Uznesenie č.67 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje VZN o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Bátorová. 
 
 
K bodu č. 9 VZN o odmeňovaní poslancov- návrh na úpravu 
V tomto bode starostka dala na vedomie poslancom, že každí z nich obdrží e-mailom VZN Obce 
Bátorová č.23/2010 o odmeňovaní poslancov OZ a na najbližšom zasadnutí sa prerokuje. 
 
 
Hlasovanie:  za:  3 (Ján Príbeli, Ján Máth,   Bc. Tomáš Hajtman,  )                                  
  Proti:  0  
  Zdržal sa : 0 
  
Uznesenie č.68 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie návrh na úpravu VZN Obce Bátorová 
č.23/2010 o odmeňovaní poslancov OZ 
 
 
 
K bodu č. 10 Fotopasce alebo kamerový systém 
V tomto bode starostka predniesla poslancom možnosť ktorú navrhuje pán Kristín ( zaoberá sa 
s inštalovaním alarmov, kamerovým systémom a pod.) a to vypracovanie projektu na kamerový 
systém, ktorý by bol finančne cca 15 000,- €, cca by to bolo 9 kamier – pre celú obec. 
Máth ( poslanec ) – už v minulosti sa dohodlo, že  nejde o vybudovanie kamerového systému v celej 
obci, ale sa jedná o bezpečnosť a vandalizmus na cintoríne. A bol by nerád , keby došlo k vážnejšiemu 
poškodeniu náhrobných kameňov, nakoľko sa jedná o nemalé financie. 
Starostka vo svojej odpovedi uviedla, že konkrétne sa zvlášť o vybudovaní kamerového systému 
v objekte cintorína  neinformovala. 
Hajtman ( poslanec ) – navrhuje dočasne namontovať potopasce. 
Starostka – uvádza, že fotopasce sú zbytočné, lebo aj tak nepokryjú celý cintorín 
Máth (  poslanec) – navrhuje osvetlenie celého cintorína, nakoľko je tam veľký reflektor 
Starostka – je proti osvetleniu, nakoľko reflektor je napojený na verejné osvetlenie a aj tak by to 
nesvietilo celú noc 
Máth ( poslanec ) – to nie je problém, pretože ten reflektor sa dá samostatne prepojiť a aspoň 
dočasne, pokiaľ sa niečo nevyrieši, ale aj tak je za vybudovanie kamerového systému 
Príbeli ( poslanec ) – dáva na vedomie ostatným prítomným, že do járku k cintorínu vynáša hocikto 
odpad, len Bátorovčania nie. Bolo by dobré zamyslieť nad tým, či Obec nezaplatí viac za likvidáciu 
odpadu ako za vybudovanie kamerového systému. 
Máth ( poslanec )- najrýchlejšie riešenie vidí v osvetlení cintorína, pretože minimálne 5 rokov sa dejú 
čudné veci na cintoríne a zatiaľ sa nič neriešilo. 
Starostka navrhuje, aby poslanec Máth zistil cenovú ponuku na vybudovanie kamerového systému 
len v objekte cintorína.  
 
 



Uznesenie č.69 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová poveruje poslanca Mátha na získanie viac informácií ohľadom 
vybudovania kamerového systému v objekte cintorína 
 
K bodu č.11 Diskusia 
Máth ( poslanec – pýta sa starostku či sa už vykonal výrubu stromov 
Starostka uvádza, že zatiaľ nie, ale už povolenie na výrub drevín má 
Máth ( poslanec – navrhuje v rigole pri Farbiakovcov vypíliť stromy, aby sa ten rigol mohol vyčistiť 
Starostka uvádza, že ten rigol sa kosí aj čistí  
Máth ( poslanec – napriek tomu je za výrub týchto stromov 
Starostka – uvádza, že je potrebné podať žiadosť na výrub drevín 
Máth ( poslanec – tak príde a podá žiadosť 
Starostka – ďalej uvádza, že žiadosť musí podať vlastník pozemku na ktorom je drevina, ktorá sa má 
odstrániť  
Máth ( poslanec – hovorí, že on ako poslanec má o to záujem, aby sa tieto stromy vypílili a járok 
vyčistil a pýta sa starostku, či je ochotná v tejto veci pomôcť 
Starostka vo svojej odpovedi uvádza, že toto sa na schôdzu nehodí 
Pán poslanec sa pýta, kedy môže ohľadom tejto veci prísť a čo má urobiť, ďalej sa pýta starostku, 
kedy už konečne chce preúčtovať peniaze na účet TJ INTER, ktoré boli schválené Obecným 
zastupiteľstvom, nakoľko zo svojich vlastných financií musel uhradiť faktúru 
Starostka uvádza, že financie boli prevedené po splátkach, tak ako sa schválilo a už aj posledná 
splátka bola prevedená 
Hajtman ( poslanec ) – nakoľko aj on je futbalista, vyjadruje nespokojnosť nad zavádzajúcimi 
informáciami, ktoré podáva poslanec Máth futbalistom. Uviedol im, že starostka nepreúčtovala 
peniaze a nevie uhradiť faktúru, ale nevysvetlil, že financie sa majú previesť v mesačných splátkach, 
aby sa Obec nedostala do schodkového rozpočtu. 
Príbeli – (poslanec ) – znovu poznamenal, že nedovolí, aby kvôli dotácii pre Občianske združenie TJ 
INTER Bátorová Obec porušila Rozpočtové pravidlá. 
Ubertáš ( predseda TJ INTER ) – najväčším výdavkom bola kosačka, ktorá sa môže využiť aj na chod 
Obce, ďalej to boli výdavky na registráciu hráčov, kúpa dresov, sietí, bojleru. Ďalej vyjadril 
nespokojnosť spolupráce zo strany Obce, pretože ak je zápas tak ráno od pol ôsmej začne kosiť 
a končí o pol tretej pred zápasom, kým všetko pripraví. 
Starostka vo svojej odpovedi uviedla, že nikoho z nezamestnaných nemôže donútiť, aby v nedeľu išiel 
a napr. lajnoval ihrisko, ale čo sa týka oplotenia alebo iných pomocných prác všetko sa riešilo cez 
nezamestnaných ešte aj finančne a do dnešného dňa sa benzín na kosenie ihriska prepláca mimo 
poskytnutej dotácie. 
Máth ( poslanec  - navrhuje zamestnať niekoho na dohodu, alebo na polovičný úväzok,  kto bude mať 
na starosti kosenie ihriska a celý chod pomocných prác týkajúcich sa futbalového klubu. 
Príbeli – (poslanec) – dáva na vedomie poslancom, že všetci zložili poslanecký sľub a že všetci sú 
rovnako  zodpovední za rozpočet a môžu disponovať len tými financiami, ktoré Obec má a ešte raz 
zdôrazňuje, že nie je proti futbalu, ale ani nedovolí aby kvôli futbalu sa Obec dostala do schodkového 
rozpočtu a odpúča každému preštudovať zákon č. 369 Zákon o obecnom zriadení. 
Ubertáš ( predseda TJ INTER ) – ďalej uvádza, že pozeral na internete faktúry Obce a sú tam také 
zbytočné výdavky ako nar.  Zakúpený nový riad do kultúrneho domu za 400,00 €, alebo prepožičanie 
stanu za 500,00 € na Deň obce. Podľa neho sa radšej tieto financie mohli nechať ako rezerva  pre 
futbalový klub. Ďalej poznamenal, že bol by rád keby sa mohol zúčastniť aj na ostatných 
zasadnutiach. 
Starostka – všetky zasadnutia sú verejné a prisľúbila, že na uvedenú e-mailovú adresu bude mať 
zaslanú pozvánku ( ubertas.marian@gmail.com ). 
Máth ( poslanec) – vyčítal starostke, že sľúbila 100,00 € na zábavu a nedala 
Starostka – priznáva, že sľúbila, že prispeje ako sponzorské v mene Obecného úradu, ale nie s tým, že 
na pozvánke bude uvedené, že Obec robí zábavu spolu s futbalistami. Taktiež sa jej nepáči, že boli 

mailto:ubertas.marian@gmail.com


pozvaní hostia z určitých politických strán. Ale nakoniec sľúbila, že tých sľúbených 100,00 € preúčtuje 
na účet futbalového klubu. 
Ďalej Máth ( poslanec) – vyjadril nespokojnosť s prácou pani kontrolórky, hlavne  jej vytkol, že je tu 
 x-rokov a z inej Obce nedoniesla žiadny  projekt.  
Ing. Príbeliová ( kontrolórka obce) – vo svojej odpovedi uviedla, že je pravda, že pôsobí vo viacerých 
obciach na čiastočný úväzok ako hlavná kontrolórka, ale je viazaná zachovávať mlčanlivosť.  Vzápätí 
však pán poslanec začal riešiť výšku jej platu v inej Obci, čím u pani kontrolórky vyvolal reakciu 
a došlo k ostrej výmene názorov. 
Vzápätí  však medzi prítomnými nastalo veľké  napätie a zasadnutie sa ukončilo. 
 
 
K bodu č.12 Uznesenie  
( viď. Uznesenia k zápisnici) 
 
 
K bodu č. 13 Záver 
Starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť a  zasadnutie OZ ukončila.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20,45hod 

 

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

 

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

      

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


