
Zápisnica 

z 11.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Bátorová,  

konaného dňa 16.12.2015.    

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  Daniela Lichvárová, starosta obce 
                   Poslanci : Ján Príbeli, Bc. Tomáš Hajtman,  Pavol Lichvár, Jám Máth 
      Kontrolórka obce : Ing. Príbeliová Anna 
                   Hostia : Násaly Milan  
 
POGRAM : 
      

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. Žiadosť TJ – Inter Bátorová 
6. Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 6/2015 
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018 
8. Návrh rozpočtu na rok 2016 a viacročného rozpočtu na roky 2017-2018 
9. Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2016 
10. VZN o miestnych daniach 
11. VZN o určení príspevku na činnosť školského zariadenia 
12. VZN o umiestňovaní volebných plagátov 
13. Prijatie uznesenia OZ o schválení úveru na verejné osvetlenie 
14. Správa nezávislého audítora k záverečnému účtu za rok 2014 
15. Diskusia 
16. Uznesenie 
17. 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 z počtu poslancov 5 bolo prítomných 4 
( viď. prezenčná listina). Nakoľko pani kontrolórka a pán Násaly ( hosť) neboli prítomní pri otvorení 
zasadnutia, starostka navrhla zmenu  poradí jednotlivých bodov programu rokovania. 
 

Uznesenie č.76 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje zmenu poradia v jednotlivých bodov programu 

rokovania s navrhnutými zmenami. 

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

 



SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
      

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ 
2. Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice 
3. VZN o miestnych daniach 
4. Kontrola uznesení 
5. VZN o určení príspevku na činnosť školského zariadenia 
6. VZN o umiestňovaní volebných plagátov 
7. Prijatie uznesenia OZ o schválení úveru na verejné osvetlenie 
8. Schválenie Plnomocenstva pre Splnomocnenca aby nás ako vlastníka poľovných pozemkov 

v uznanom Poľovnom revíri PZ Nenince, zastupoval za účelom práva poľovníctva 
9. Žiadosť TJ – Inter Bátorová 
10. Správa nezávislého audítora k záverečnému účtu za rok 2014 
11. Úprava rozpočtu 
12. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018 
13. Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2016 
14. Diskusia 
15. Uznesenie 
16. Záver 

 
 
K bodu č. 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 

V tomto bode starostka určila zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Overovatelia zápisnice :  Ján Príbeli, Ján Máth 

Zapisovateľ:    Zuzana Hajtmanová  

Hlasovanie:  za:  4 (Ján Príbeli, Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár, Ján Máth) 
  Proti:  0 
  Zdržal sa : 0 
                   
 
K bodu č. 3 VZN o miestnych daniach 
  V tomto bode starostka predložila poslancom VZN č.2/2015 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Nakoľko poslanci OZ predložené VZN mali 

k nahliadnutiu, poslanec Lichvár v § 9 bod d, navrhuje zmeniť pre občanov obce Bátorová používanie 

verejného priestranstva za 1,00 € za každý začatý deň. Z jeho návrhom prítomní poslanci súhlasili. 

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

  Zdržal sa : 0 
 
 
Uznesenie č.77 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje VZN č.2/2015 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 
K bodu č. 4 Kontrola uznesení 
Starostka obce prečítala uznesenia z minulého zasadnutia a vyjadrila sa k Uzneseniu č.75, v ktorom  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová poveruje starostku obce prekonzultovať písomnú reklamáciu 
miestnej komunikácie k cintorínu s právnikom Dr. Ďuricom – do 07.12.2015. 



Privítala pána Násalyho (konateľa spoločnosti ELMOUR, ktorá realizovala opravu miestnych 
komunikácií k cintorínu)a zároveň prečítala poslancom  vyjadrenie od Dr. Ďuricu, ktoré prišlo až dnes 
ráno. Následne odovzdala slovo pánovi Násalymu. 
Pán Násaly vysvetlil celú technológiu realizácie opravy miestnej komunikácie a taktiež poskytol 
fotodokumentáciu, na ktorej je zdokumentovaná realizácia celej opravy.  Išlo hlavne o to, aby veľké 
výtlky boli vyplnené a aby cesta bola odkrajnená, nakoľko po krajniciach stekala voda, ktorá celú 
cestu podmývala.  
Ján Máth (poslanec)- pýtal sa či mali byť opravené len výtlky alebo sa mal natiahnuť koberec, lebo ak 
len výtlky, tak podľa jeho názoru boli tieto opravy zbytočné, pretože v tom období pršalo, čo  nie 
vhodné počasie na takéto opravy. 
Pán Násaly –  odporúča poslancom pozrieť si fotodokumentáciu prevedených prác, na ktorej je 
vidno, že aj napriek nepriaznivému počasiu asfalt nebol položený na blato, sú zdokumentované 
všetky opravené výtlky a v prípade dokázania, že z opravených výtlkov sa asfalt vymyl, je ochotný 
kedykoľvek poškodené výmole opraviť a k reklamácii pristúpiť aj pred koncom reklamačnej doby.  
Ján Príbeli ( poslanec) –  z minulého zasadnutia ozrejmil, že prečo bol proti ďalšej oprave tejto 
miestnej komunikácie. Znovu bolo nepriaznivé počasie a riziko mrazu. Podotkol, že ak by bol 
predpoklad tieto práce uskutočniť v letnom období tak s opravou súhlasí.  
Ubertáš (občan) – sa pýta pána Násalyho, či to bolo logické robiť v zimnom období. 
Pán Násaly –  v odpovedi uviedol, že bežne sa asfaltuje  až kým nie sú mínusové teploty. Opätovne 
však podotkol, že ak budú nejaké problémy, je ochotný poškodené výtlky opraviť. 
Starostka – navrhuje uhradiť zostatkovú sumu z neuhradenej faktúry z roku 2014. 
Po zvážení všetkých okolností sa hlasovalo nasledovne: 
Hlasovanie:  za:  3 (Ján Príbeli, Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár)                                 
  Proti:  0 
  Zdržal sa : 1 (Ján Máth) 

 

Uznesenie č.78 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie kontrolu uznesení a schvaľuje uhradiť 
zostatkovú sumu za opravu miestnej komunikácie k cintorínu. 
 

K bodu č. 5 VZN o určení výšky príspevku na činnosť školského zariadenia 
K predloženému VZN nemal nikto žiadne výhrady. 

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

Proti:  0 
  Zdržal sa : 0 
 

Uznesenie č.79  
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje VZN- o určení príspevku na činnosť školského 
zariadenia č. 3/2015 
 
K bodu č. 6 VZN o umiestňovaní volebných plagátov 
V tomto bode starostka dala na vedomie poslancom, že  na dvore obecného úradu sa umiestni 
tabuľa, ktorá bude slúžiť na umiestňovanie volebných plagátov. 
Ján Príbeli ( poslanec) – pýta sa či nebude problém, keď je tu volebná miestnosť. 
Starostka – vo svojej odpovedi uviedla, že ak bude vyhlásené moratórium umiestnené plagáty sa 
odstránia. 
Hlasovanie:  za:  4 (Ján Príbeli, Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár, Ján Máth) 

Proti:  0 
  Zdržal sa : 0 



 
Uznesenie č. 80 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje  obce Bátorová o umiestňovaní volebných plagátov 
č. 4/2015. 
 
K bodu č.7 Prijatie uznesenia OZ o schválení úveru na verejné osvetlenie 
 Obecné  zastupiteľstvo na predchádzajúcom zasadnutí schválilo preklenovací úver na 
preklenutie časového nesúladu medzi skutočnou úhradou investičných výdavkov na  realizáciu 
projektu budovania a modernizácie verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytnutia r 
Starostka predložila podrobný rozpis financovania rekonštrukcie verejného osvetlenia a predložila 
uznesenie o schválení úveru v nasledovnom znení: 
 
Obecné zastupiteľstvo v obci Bátorová: 
Súhlasí 

- S prijatím preklenovacieho úveru vo výške :  
63 257,95 EUR v členení : 56 733,28 EUR MH SR 
                                                 2 985,96 EUR vlastné zdroje – oprávnený náklad 
                                                 3 538,71 EUR vlastné zdroje – neoprávnený náklad 

Na preklenutie časového nesúladu medzi skutočnou úhradou investičných výdavkov projektu a ich 

refundáciu zo zdrojov EU vo forme NFP 

- Na účel: financovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Bátorová 
- splátky úveru, úrokov obce prednostne zahrnúť do rozpočtu obce a svoje záväzky voči 

banke bude prednostne realizovať z podielov na daniach v správe štátu plynúcich do 
príjmov obce ŠR na účet v OTP Banka Slovensko, a. s. pobočka Veľký Krtíš č. účtu: 
9019445/5200. 

- splátku preklenovacieho úveru zrealizovať z prostriedkov nenávratného finančného 
príspevku ( v nadväznosti na termíny vyplatenia NFP) v závislosti od dĺžky realizácie 
projektu, maximálne do 1 roku 

- preklenovací, krátkodobý investičný úver obce zaručí: bianko zmenkou obce 
a smerovaním podielov na daniach v správe štátu 

 
Hlasovanie:  za:  3 (Ján Príbeli, Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár)                                 
  Proti:  0 
  Zdržal sa : 1 (Ján Máth) 
 
Uznesenie č.81 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje preklenovací úver na rekonštrukciu verejného 
osvetlenia vo výške 63 257,95  EUR 
 
K bodu č.8  Schválenie Plnomocenstva pre Splnomocnenca aby nás ako vlastníka poľovných 
pozemkov v uznanom Poľovnom revíri PZ Nenince, zastupoval za účelom práva poľovníctva 
 
Nakoľko v predchádzajúcom zasadnutí sa nerozhodlo o splnomocnencovi vzhľadom na rovnaký počet 
hlasov, opätovne sa pristúpilo k hlasovaniu. Hlasovanie bolo nasledovné: 

 Viktor Šimunek získal 2 hlasy ( Bc. Tomáša Hajtmana a Pavla Lichvára ) a 

 Eva Hívešová získala taktiež 2 hlasy ( Jána Mátha a Jána Príbeliho ).  
Vzhľadom na rovnosť získaných hlasov, sa uvedený bod odkladá na ďalšie zasadnutie. 

 
 
 



Uznesenie č.82 
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová odkladá určenie splnomocnenca na zastupovanie Obce 
Bátorová ako vlastníka poľovných pozemkov v poľovníckom združení Nenince na nasledujúce 
zasadnutie. 
 
K bodu č. 9 Žiadosť TJ – Inter Bátorová 
Starostka prečítala poslancom predloženú žiadosť od TJ INTER - Bátorová, v ktorej žiadajú z rozpočtu 
obce sumu 5000,00 € a podrobne uvádzajú účel použitia dotácie ( spis č.93/2015). 
Starostka ďalej podotkla, že podľa schváleného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Bátorová 
im prináleží suma 1410, 00 €, ktorá bola zapracovaná do návrhu rozpočtu na rok 2016. 
Tomáš Hajtman (poslanec)- podotkol, že vyčlenená suma podľa uvedeného VZN je pre chod TJ INTER 
nepostačujúca, preto navrhuje toto VZN zmeniť. 
Starostka – ďalej konštatuje, že  sú tam uvedené také výdavky, ktoré nie sú potrebné na chod futbalu 
ako napr.( vysádzanie okrasných drevín, lavičky, vonkajšia oprava fasády budovy ... ), niektoré veci sa 
dajú po riešiť cez obecný úrad. Podotkla, že aj tohto roku sa mnoho prác urobilo cez aktivačné práce, 
uhradila sa faktúra za opravu elektroinštalačných prác, za prečistenie odtokových rúr, financovali sa 
pohonné hmoty na kosenie ... 
Máth Ján ( poslanec) – trvá na tom, aby sa z rozpočtu poskytlo 5000,00 €.  
Po rozprave sa prítomní poslanci dohodli, že súhlasia s prepracovaním VZN o poskytnutí dotácií 
z rozpočtu Obce Bátorová s tým, že vyčlenená suma pre TJ INTER bude predstavovať sumu vo výške 
4000, 00 €. Uvedená suma však bude zapracovaná do úpravy rozpočtu v roku 2016, až po platnosti 
nového VZN o poskytnutí dotácií ...  
Zatiaľ navrhnutá suma 1410,00 € bude na účet TJ INTER preúčtovaná v III. splátkach. 
Poslancovi Máthovi sa  ukladá povinnosť vypracovať nové VZN o poskytnutí dotácií ... 

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

  Zdržal sa : 0 
 
Uznesenie č.83 
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová ukladá poslancovi Jánovi Máthovi povinnosť vypracovať nové 
VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Bátorová – do 31.1.2016. 
 

K bodu č. 10 Správa nezávislého audítora k záverečnému účtu za rok 2014 
Starostka v tomto bode  predložila poslancom OZ audítorskú správu za rok 2014. 

 
Uznesenie č.84 
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie správu nezávislého audítora k záverečnému 

účtu za rok 2014. 

K bodu č. 11 Úprava rozpočtu 
V tomto bode starostka predložila Rozpočtové opatrenie č. 6/2015 ( viď. Príloha ) 

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

  Zdržal sa : 0 
 
Uznesenie č.85 

A) Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje Rozpočtové opatrenie č.6/2015 
 

Ďalej v tomto bode starostka predložila Rozpočtové opatrenie č. 7/2015 ( viď. Príloha ) 



Hlasovanie:  za:  3 (Ján Príbeli, Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár)                                 
  Proti:  0 
  Zdržal sa : 1 (Ján Máth) 
 
Uznesenie č.85 

B) Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje Rozpočtové opatrenie č.7/2015 
 
 
K bodu č. 12 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018 

V tomto bode kontrolórka Obce Bátorová predložila odborné stanovisko k rozpočtu Obce 
Bátorová na rok 2016 a viacročnému rozpočtu na roky 2017-2018 (viď. Príloha) 
Ján Máth (poslanec)- podotkol, že v navrhovanom rozpočte nenašiel výdavky na kamerový systém do 
cintorína. 
Ján Príbeli (poslanec)-nemá výhrady  voči vybudovaniu kamerového systému, len sa treba riadne 
poinformovať  o výkon kamier, aby neboli nasnímané len nejaké fľaky .  
Hajtmanová ( zamestnankyňa OcU) – podotkla, že pri zavedení kamerového systému by Obec mala 
mať vypracovanú Smernicu o používaní kamerového systému. 
Po krátkej rozprave sa poslanci dohodli, že po vypracovaní uvedenej Smernice a po zistení výkonnosti 
kamier sa vybudovanie kamerového systému na cintoríne preberie na ďalšom zasadnutí a v prípade 
vybudovania sa náklady spojené s týmto zámerom zapracuje do úpravy rozpočtu. 
Poslanec Ján Príbeli sa podujal vypracovať Smernicu informačného systému. 
 
Hlasovanie:  za:  4 (Ján Príbeli, Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár, Ján Máth) 

Proti:  0 
  Zdržal sa : 0 
 
Uznesenie č.86 
A ) Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová ukladá Jánovi Príbelimu vypracovať smernicu o používaní 
kamerového systému. – do 31.1.2016. 
 
Uznesenie č.86 
B) Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce 
k návrhu rozpočtu na roky 2016 -2018 
  
Uznesenie č.86 
C) Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje rozpočet na rok 2016. 
 
Uznesenie č.86 
D) Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2017-2018. 
 
K bodu č. 13 Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2016 
 
V tomto bode  kontrolórka upovedomila poslancov o tom, že od jedného z prítomných poslancov 
dostala list, v ktorom ju pán poslanec žiada  o preverenie .........a na základe tejto skutočnosti 
kontrolórka žiada poslancov aby jej vypracovali plán kontrolnej činnosti. 
Ján Príbeli (poslanec)- navrhuje zamerať sa na niektoré body z uvedeného  listu.  
Starostka – prečítala list s jednotlivými bodmi. 

Na základe tohto listu sa poslanci OZ rozhodli do plánu kontrolnej činnosti uviesť : 

1. Skontrolovať objekt postavený na Obecnom pozemku pri potoku 
 



2. Kontrolu rozpočtu 
 

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

  Zdržal sa : 0 
 
Uznesenie č.87 
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2016. 

K bodu č. 14 Diskusia 

Nakoľko diskusia prebiehala pri jednotlivých bodoch, nikto z prítomných nemal žiadne ďalšie návrhy. 

K bodu č. 15 Uznesenie  

(viď. Príloha) 

K bodu č. 16 Záver 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21,00 hod 

 

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

 

Overovatelia : Ján Máth .............. .....................,    Ján Príbeli........................................ 

 

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

      

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 


