
Zápisnica 
 

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová, 
konaného dňa 26.02.2016. 

___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní: 
                Daniela Lichvárová, starosta obce 
                Poslanci OZ: Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár, Ján Máth, Ján Príbeli 
 
NÁVRH POGRAMU : 
1.Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ 
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.Kontrola uznesení 
4.Voľba hlavného kontrolóra  
5.Úprava rozpočtu 
6.Diskusia 
7.Uznesenie 
8.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 boli prítomní 4( viď. prezenčná listina).  
 Predložený program bol doplnený o niekoľko bodov, preto bolo prijaté uznesenie na zmenu programu 
rokovania. 

- Starostka obce predložila písomné vzdanie sa mandátu poslanca OZ od Ing. Eriky Lorincovej 
- Poslanec p. Ján Máth predložil na prerokovanie možnosť zriadenia kamerového systému 

Uznesenie č. 97 
OZ schvaľuje program 13. zasadnutia OZ so zmenami, uvedenými v zápisnici. 
Hlasovanie: za: 4 poslanci / p. Bc. Hajtman, Lichvár, Máth, Príbeli / 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
1.Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ 
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.Kontrola uznesení 
4.Voľba hlavného kontrolóra 
5.Vzdanie sa mandátu poslankyne OZ 
6.Správa o činnosti  hlavného kontrolóra za rok 2015 
7.Realizácia kamerového systému 
8.Diskusia 
9.Uznesenie 
10.Záver 
 
K bodu č. 2- Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 
 
V tomto bode starostka navrhla zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
Zapisovateľ: Ján Príbeli 
Overovatelia zápisnice : Pavol Lichvár, Ján Máth 
Hlasovanie: za: 4 (Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár, Ján Máth, Ján Príbeli) 
Proti:0 
Zdržal sa :0 
 
K bodu č. 3- Kontrola uznesení 
 
Starostka obce prečítala uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia a oboznámila OZ s priebehom 
plnenia týchto uznesení. Neboli predložené pripomienky. 



 
K bodu č. 4 – voľba hlavného kontrolóra  
 
Starostka obce informovala poslancov OZ, že na základe vyhlásenia volieb bola doručená na 
podateľňu obce v stanovenom termíne 1 obálka s prihláškou. Po súhlase poslancov otvorila obálku 
a informovala poslancov o obsahu. Konštatovala, že predložené náležitosti spĺňajú kritériá, ktoré boli 
stanovené pre kandidáta. Po overení náležitostí OZ pristúpilo k voľbe hlavného kontrolóra . 
Za hlavného kontrolóra obce zvolilo p. Ing. Annu Príbeliovú zákonom stanoveným počtom poslancov. 
Obecné zastupiteľstvo zároveň vyhovelo predloženej žiadosti hlavného kontrolóra o udelenie súhlasu 
na vykonávanie inej zárobkovej činnosti.  
 
 
Uznesenie č. 100 
OZ  volí v súlade s § 18a ods. 1.,a §18a ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení p. Ing. Annu Príbeliovú do funkcie hlavného kontrolóra obce Bátorová na dobu určitú 
a to od 01.03.2016 do 28.02.2022. 
OZ určuje v súlade s § 11ods. 4 písm. i  citovaného zákona s účinnosťou od 01.03.2016 
Plat hlavného kontrolóra obce podľa § 18c, ods.1 písm. a, citovaného zákona v nadväznosti na 
uznesenie OZ č. 93 zo dňa 15.01.2016 vo výške 0,1  úväzku. 
 
Hlasovanie: za: 3 poslanci / p. Bc. Hajtman, Lichvár, Príbeli / 
proti: 0 
zdržal sa: 1 / p. Máth/ 
................................................................................................................................................................. 
 
Uznesenie č. 101 
OZ súhlasí v súlade s §18 ods. 1 zákona SNR č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 
s výkonom inej zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra p. Ing. Anny Príbeliovej.  
Hlasovanie: za: 3 poslanci / p. Bc. Hajtman, Lichvár, Príbeli / 
proti: 0 
zdržal sa: 1 / p. Máth/ 
................................................................................................................................................................. 
 
K bodu č. 5   
Starostka obce informovala poslancov OZ, že do podateľne Obce bolo doručené vzdanie sa mandátu 
poslankyne obecného zastupiteľstva obce Bátorová od p. Ing. Eriky Lorincovej. Predloženú informáciu 
poslanci vzali na vedomie. 
 Zároveň v zmysle § 51 ods. 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v znení neskorších predpisov vyhlasujú  nastúpenie náhradníka za poslanca O:Z: Mgr. Máriu 
Kukučkovú s platnosťou od 26.02.2016. Nová poslankyňa zloží zákonom predpísaný sľub na 
najbližšom zasadnutí O.Z. 
............................................................................................................................................................... 
Uznesenie č. 102 
OZ berie na vedomie vzdanie sa mandátu poslankyne obecného zastupiteľstva obce Bátorová         
Ing. Eriky Lorincovej.  
OZ v Bátorovej vyhlasuje nastúpenie náhradníka za poslanca O.Z. Mgr. Máriu Kukučkovú 
s platnosťou dňom vyhlásenia t.j. 26.02.2016 
Hlasovanie: za: 4 poslanci / p. Bc. Hajtman, Lichvár, Máth, Príbeli / 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
............................................................................................................................................................... 
 
Kbodu č. 6  
 
Hlavný kontrolór obce predložil správu o činnosti za rok 2015. Predloženú správu poslanci vzali na 
vedomie bez výhrad. 
 
 
 
 



Kbodu č. 7  
 
Pán Ján Máth / poslanec OZ/ informoval o výsledkoch jednania s dodávateľom kamerového systému 
do priestorov cintorína. Dodávateľ navrhol, že vykoná montáž systému do skúšobnej prevádzky a po 
overení kvality bude realizovaná platba za montáž. Poslanci s týmto návrhom súhlasili. Zároveň 
poverili p. Mátha, aby dohodol montáž. Orientačné náklady sa predpokladajú vo výške 1 500,- až 
2000,- EUR. 
 
Uznesenie č. 104 
OZ schvaľuje uskutočnenie montáže kamerového systému v priestore cintorína  v počte 3 ks kamier 
na skúšobnú prevádzku. 
Poveruje p. Mátha, aby upovedomil montážnu firmu, že môže začať montáž kamerového systému na 
skúšobnú prevádzku. 
Hlasovanie: za: 4 poslanci / p. Bc. Hajtman, Lichvár, Máth, Príbeli / 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
................................................................................................................................................................ 
  
 
K bodu č.8  - Diskusia 

- p. Ján Máth informoval, že podnikol kroky k vypracovaniu dodatku k VZN č. 1/2015 
o poskytovaní dotácií, spracovateľ ho však na základe dostupných informácií informoval, že 
predložený návrh aj tak nebude prijatý, preto ho ani nepredložil.  Túto informáciu ostatní 
poslanci odmietli, pretože sa na predchádzajúcom zasadnutí dohodli, že ak návrh bude spĺňať 
zákonom stanovená podmienky tak bude prijatý. 

- p.Ján Máth sa pýta či majitelia  / nájomcovia/ 2 ks maštalí  na stredisku Bátorová riadne platia 
dane z predmetných nehnuteľností. Starostka obce prisľúbila, že preverí stav a na najbližšom 
zasadnutí bude informovať OZ. 

- Bc. Tomáš Hajtman navrhuje vytvoriť informačnú tabuľu pri vstupe do cintorína, na ktorú je 
potrebné čo najskôr umiestniť informáciu o zákaze vodenia psov do priestoru cintorína, 
nakoľko znečisťujú náhrobné kamene. Prisľúbil aj  technickú pomoc pri realizácii. 

- p. Ján Máth navrhol, aby na najbližšie zasadnutie OZ bol prizvaný právnik obce p. Judr. 
Ďurica z dôvodu, aby nás oboznámil s  možnosťami poskytnutia dotácie, alebo sponzorstva 
pre TJ Inter Bátorová. Poslanci s týmto návrhom jednohlasne súhlasili. 

 
K bodu č.9  
Súhrnný návrh na uznesenie predložil p. Ján Príbeli / zapisovateľ/ 
 Podrobnosti tvoria prílohu tejto zápisnice 
 
K bodu č.10 -  Záver 
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 
19,00 hod 
 
Zapísal : Ján Príbeli ...........................  
 
 
 
Overovatelia : Pavol Lichvár.............. .....................,  
 
                       Ján Máth........................................ 
 
 
 
 
 
                                                       Daniela Lichvárová ( starostka obce ) .............................................. 
 
 
 



 
 
 
 
Prílohy: 
               č. 1   Prezenčná listina z 13. Zasadnutia OZ 
 
               č. 2   Uznesenie z 13. Zasadnutia OZ 
 
               č. 3   Vyhlásenie nastúpenia náhradníka za poslanca OZ 
 

 

 


