
Obec Bátorová 

Zápisnica 

z  12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Bátorová konaného dňa 15.01.2016 . 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
 
Program:     1.  Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ 
                      2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
                      3.  Kontrola uznesení 
                      4.  Schválenie Plnomocenstva pre Splnomocnenca , aby nás ako vlastníka poľovných  
                           pozemkov v uznanom poľovnom revíri  PZ Nenince zastupoval za účelom práva  
                           poľovníctva           
                      5.  Schválenie sumy pre zmenu rozpočtu starostom pre rok 2016 
                      6.  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra  
                      7.  Schválenie „ Programu rozvoja obce Bátorová  pre roky 2014 – 2020 
                      8.  Diskusia 
                      9.  Uznesenie 
                      10.Záver 
 
 
K bodu 1 – zasadnutie viedla starostka obce, privítala hostí, konštatovala, že zasadnutia sa zúčastňuje  
nadpolovičná väčšina poslancov a tak je uznášania schopné. 
 
             Návrh na doplnenie programu: bod 7 – Schválenie „ Programu rozvoja obce Bátorová pre roky 
                                                                                    2014- 2020. 
Uznensenie č. 88 
            OZ schvaľuje program 1. Zasadnutia OZ aj s doplnkom. 
 Hlasovanie:        za:                  4 poslanci / p. Bc. Hajtman,  Lichvár, Máth,  Príbeli / 
                              proti:             0 
                              zdržal sa:      0 
                    
 
K bodu 2 -       za zapisovateľa zápisnice bol určený p. Ján Príbeli 
 
Uznensenie č. 89 
            OZ schvaľuje  p. Jána Príbeliho  za zapisovateľa zápisnice zo zasadnutia OZ 
 Hlasovanie:        za:                  4 poslanci / p. Bc. Hajtman,  Lichvár, Máth,  Príbeli / 
                              proti:             0 
                              zdržal sa:      0 
 

-  za overovateľov zápisnice boli jednohlasne zvolení: pp.  Tomáš Hajtman, Pavel Lichvár 
 

Uznensenie č. 90 
           OZ schvaľuje  p. Tomáša Hajtmana a Pavla Lichvára  za overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ 
 Hlasovanie:        za:                  4 poslanci / p.Bc. Hajtman,  Lichvár,  Máth,  Príbeli / 
                              proti:             0 
                              zdržal sa:      0 
 
K bobu 3 –uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli termínované do 31.01.2016 a ďalej, 
preto sa kontrola ich plnenia odkladá na ďalšie zasadnutie OZ 



 
 
K bodu 4 – O plnomocenstvo  na nakladanie s obecnými pozemkami na poľovné účely požiadali dvaja 
členovia PZ Nenince. Hlasovanie  OZ bolo s výsledkom 2:2 preto sa rozhodnutie odkladá na 
zasadnutie, keď  bude na zasadnutí nepárny počet poslancov. 
Za p. Viktora Šimunek   hlasovali: p. Bc. Hajtman, Lichvár 
Za p. Hívešovú Evu         hlasovali: p. Máth, Príbeli 
 
 Uznensenie č. 91 
            OZ  odkladá rozhodnutie o udelení plnomocenstva  na zasadnutie, keď bude na zasadnutí 
nepárny počet poslancov. 
 Hlasovanie:        za:                  4 poslanci / p. Bc. Hajtman,  Lichvár, Máth,  Príbeli / 
                              proti:             0 
                              zdržal sa:      0 
 
K bodu 5 – Starostka Obce Bátorová požiadala OZ o stanovenie sumy z rozpočtu obce ktorou môže 
uskutočniť zmenu rozpočtu na rok 2016 bez predchádzajúceho schválenia OZ v zmysle „ Zásad 
hospodárenia z finančnými prostriedkami obce“. Pán poslanec Máth požaduje, aby p. Starostka 
následne informovala OZ o dôvode nutnosti zmeny rozpočtu. 
 
Uznensenie č. 92 
            OZ   schvaľuje sumu vo výške 1 000 EUR za rok 2016, ktorou môže starostka obce upraviť 
rozpočet obce bez predchádzajúceho súhlasu OZ. 
 Hlasovanie:        za:                  4 poslanci / p. Bc. Hajtman,  Lichvár, Máth,  Príbeli / 
                              proti:             0 
                              zdržal sa:      0 
 
K bodu 6 -  Vzhľadom ku skutočnosti, že sa končí funkčné obdobie Hlavného kontrolóra obce 
Bátorová  je potrebné vyhlásiť voľby HK. Pre vyhlásenie boli stanovené nasledovné podmienky: 
Deň vyhlásenia volieb:  18.01.2016 
Deň a hodina odovzdania prihlášok: najneskôr  11.02.2016 do 1200 hodín 
Určenie úväzku:     0,1 pracovného úväzku 
Deň voľby HK:                 26.02.2016 
Spôsob vyhlásenia volieb: Vývesná tabuľa obce , I. stránka obce Bátorová 
 
Uznensenie č. 93 
            OZ   schvaľuje vyhlásenie volieb Hlavného kontrolóra Obce Bátorová.  
Deň vyhlásenia volieb:  18.01.2016 
Deň a hodina odovzdania prihlášok: najneskôr  11.02.2016 do 1200 hodín 
Určenie úväzku:     0,1 pracovného úväzku 
Deň voľby HK:                 26.02.2016 
Spôsob vyhlásenia volieb: Vývesná tabuľa obce , web. stránka obce Bátorová 
 
 Hlasovanie:        za:                  4 poslanci / p. Bc. Hajtman,  Lichvár,  Máth,  Príbeli / 
                              proti:             0 
                              zdržal sa:      0 
 
 
K bodu 7 -  Starostka obce predložila „ Program rozvoja obce Bátorová  na roky 2014- 2020“. Zároveň 
prisľúbila , že uvedený materiál doručí každému poslancovi OZ . K programu neboli predložené žiadne 
doplňujúce návrhy a bol jednohlasne schválený. 
 



Uznensenie č. 94 
            OZ schvaľuje  „ Program rozvoja obce Bátorová pre roky 2014 – 2020.“ 
 Hlasovanie:        za:                  4 poslanci / p. Bc. Hajtman,  Lichvár, Máth,  Príbeli / 
                              proti:             0 
                              zdržal sa:      0 
 
K bodu 8   

- Pani Horváthová z Opatovskej Novej Vsi  požiadala o sponzorský dar formou zakúpenia 
vstupeniek  / á 20,- EUR/ na ples, ktorý sa bude konať v Opatovskej Novej Vsi.  Pán Máth 
prejavil predbežný záujem o vstupenky, potrebuje sa však o tom porozprávať s rodinou . 
V prípade záväzného záujmu bude informovať starostku obce, zároveň oznámi počet 
vstupeniek o ktoré má záujem 
 

Uznensenie č. 95 
             OZ schvaľuje  v prípade záujmu p. Mátha  zakúpenie vstupeniek  maximálne v počte 4 ks. 

 Hlasovanie:        za:                  4 poslanci / p. Bc. Hajtman,  Lichvár, Máth,  Príbeli / 
                              proti:             0 
                              zdržal sa:      0 
 

- P. Máth sa pýta na základe podnetu od občanov, za akých podmienok bol realizovaný 
výrub ovocných stromov  pri bytovke.  Starostka informovala o podrobnostiach. Najmä 
o tom, že pozemok je na L.V. obce Bátorová. Ak má niekto písomný dôkaz o tom, že je 
vlastníkom predmetného pozemku nech ich predloží na obecný úrad. Povolenie na 
výrub vydal príslušný  Okresný úrad. 
 

Uznensenie č. 96 
              OZ odporúča  

 - aby starostka obce informovala OZ  o zámere realizovať výrub stromov na obecných  
    pozemkoch 
 - zistiť podrobnosti o vysporiadaní  pozemkov v cintoríne 
 
 Hlasovanie:        za:                  4 poslanci / p. Bc.Hajtman,  Lichvár, Máth,  Príbeli / 
                              proti:             0 
                              zdržal sa:      0 
 

K bodu 9 Uznesenia predložil zapisovateľ p. Príbeli, uznesenia boli jednohlasne schválené. 
 
K bodu 10 – Starostka obce poďakovala za účasť a rokovanie ukončila. 
                       Zasadnutie bolo ukončené o 1930  hodine. 
 
Zapísal:  Ján Príbeli      ......................................................... 
 
Overil:    Bc. Tomáš Hajtman  ................................................... 
          
                Pavel Lichvár       ................................................... 
 
 
 
Starostka obce: Daniela Lichvárová  .......................................................... 
 
 
 


