
Zápisnica 

Zo  14.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Bátorová,  
konaného dňa 26.05.2016    

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  Daniela Lichvárová, starosta obce 
                   Poslanci : Ján Príbeli, Bc. Tomáš Hajtman,  Pavol Lichvár, Ján Máth 
      Kontrolórka obce : Ing. Príbeliová Anna 
                   Hostia :  
 
POGRAM : 
      
1.   Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ 

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3.   Kontrola uznesení 

4.   Zloženie sľubu poslankyne OZ Mgr. Márie Kukučkovej 
5.   Voľba zástupcu starostky obce 

6.   Úprava rozpočtu - Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 a č.2/2016 

7.   Návrh na úpravu rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 

8.   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2015  

9.   Záverečný účet obce za rok 2015 

10. Správa kontrolnej činnosti za I. polrok 2016 

11. Návrh VZN o odpadoch a nakladanie s nimi,  

12. Návrh Dodatku k VZN o poskytnutí dotácií  

13. Informácie o podaných projektoch - starostka obce 

14. Deň obce 

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). V tomto bode starostka ospravedlnila Mgr. Máriu Kukučkovú, ktorá sa na 
dnešnom zasadnutí nemohla zúčastniť kvôli pracovným povinnostiam v zahraničí. Zároveň však 
starostka navrhla zmenu v programe a to, vypustením bodu č.4 ( v ktorom sa jedná o zloženie sľubu 
menovanej poslankyne ). 
Všetci prítomní poslanci s návrhom starostky súhlasili. 
 
POGRAM PO ZMENE : 
      
1.   Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ 

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3.   Kontrola uznesení 

4.   Voľba zástupcu starostky obce 

5.   Úprava rozpočtu - Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 a č.2/2016 
6.   Návrh na úpravu rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 
7.   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2015  

8.   Záverečný účet obce za rok 2015 



9. Správa kontrolnej činnosti za I. polrok 2016 

11. Návrh VZN o odpadoch a nakladanie s nimi,  

12. Návrh Dodatku k VZN o poskytnutí dotácií  

13. Informácie o podaných projektoch - starostka obce 

14. Deň obce 

15. Diskusia 

16. Uznesenie  

17. Záver 

UZNESENIE č.106 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje zmenu programu rokovania OZ 
 
Prítomní poslanci :              4 ( Ján Príbeli,  Ján Máth, Pavol Lichvár, Bc. Tomáš Hajtman ) 
Hlasovanie:  za:              4 ( Ján Príbeli, Ján Máth, Pavol Lichvár, Bc. Tomáš Hajtman )  
  Proti:              0  

             Zdržal sa:           0 
 
 
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 – pracovníčka OcU 

UZNESENIE č.107 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje za zapisovateľa pani Zuzanu Hajtmanovú a za 

overovateľov pána Jána Príbeliho a  pána Tomáša Hajtmana 

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

             Zdržal sa:           0 
 
 
K bodu č. 3 Kontrola uznesení 
 V tomto bode starostka postupne zhodnotila plnenia uznesení z 12. a 13. zasadnutia OZ. 
K uzneseniu č. 96 – ohľadom výrubu stromov, skonštatovala, že tento výrub bol uskutočnený na 
obecných pozemkoch  a pán Macko do dnešného dňa nepredložil žiadne doklady o tom, ktoré by 
potvrdili opak. Starostka však predložila k nahliadnutiu všetky dokumenty, ktoré potvrdzujú, že 
vlastníkmi uvedených pozemkov je a vždy bola Obec.  
Čo sa týka vysporiadania pozemkov v cintoríne, je to v štádiu riešenia. 
K uzneseniu č. 105 – predložila poslancom OZ list od p. JUDr. Ďuricu, v ktorom ospravedlňuje svoju 
neúčasť na rokovaní ( viď. Príloha ). 
 
UZNESENIE č.108 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie kontrolu uznesení z 12 a 13. zasadnutia OZ 
Obce Bátorová 
 
K bodu č. 4  Voľba zástupcu starostky obce  
Poslankyňa OZ Ing. Erika Lőrincová sa k 23.02.2016 písomne vzdala mandátu poslanca miestneho 
zastupiteľstva, čím v zmysle § 25 ods.2 písm. c/ zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov došlo k zániku mandátu poslanca. 



Vzdaním sa mandátu poslanca zaniká aj zastupovanie starostu, ktorou bola pani Ing. Erika Lőrincová  
poverená. 
Dôvodová správa : 
Zastupovanie starostu rieši § 13b zákona o obecnom zriadení 369/1990 Zb.: 
(1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí 
zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí 
obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 
obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie. 
Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí 
zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu. 
 
Z dôvodu, že starostka obce do 60 dní nepoverila s pomedzi poslancov zastupovaním zástupcu 
starostu, predkladá poslancom OZ možnosť rozhodnúť sa, či si spomedzi seba zvolia teraz alebo po 
zložení sľubu Mgr. Márii Kukučkovej. 
Poslanec Hajtman- sa vyjadril, že či teraz alebo neskôr aj tak bude voliť pána Príbeliho, ak s tým on 
súhlasí 
Poslanec Lichvár – sa vyjadril, že tiež navrhuje pána Príbeliho, nakoľko on je so starostkou 
v príbuzenskom vzťahu 
Poslanec Máth – tiež nemal výhrady voči pánovi Príbelimu 
Poslanec Príbeli – ak s tým všetci súhlasia, prijíma funkciu zástupcu starostu 
 
UZNESENIE č.109 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová volí , pána poslanca Jána Príbeliho za zástupcu starostky obce. 

Prítomní poslanci :              4 ( Ján Príbeli,  Ján Máth, Pavol Lichvár, Bc. Tomáš Hajtman ) 
Hlasovanie:  za:              3 ( Ján Máth, Pavol Lichvár, Bc. Tomáš Hajtman )  
  Proti:              0  

             Zdržal sa:           1 ( Ján Príbeli) 
 
K bodu č. 5 Úprava rozpočtu - Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 a č.2/2016 
K predloženým rozpočtovým opatreniam kontrolórka obce predložila odborné stanovisko hlavného 
kontrolóra ( viď. Príloha ).  
K rozpočtovému opatreniu č.1/2016 – pri dosiahnutí vyšších príjmov v sume 1317,83 EUR sa povoľuje 
prekročenie výdavkov v uvedenej sume. 
Poslanec Máth – zaujíma sa ohľadom odmien, kto ich dáva. Starostka uviedla, že odmeny dáva 
starosta a uvedené odmeny boli za vlaňajší rok, ale nakoľko decembrová výplata sa vypláca v mesiaci 
január, tak sa premietli v tohtoročnom rozpočte.  
K rozpočtovému opatreniu č. 2/2016 – boli to účelovo určené finančné prostriedky na voľby do NR 
SR, ktoré sa konali 05.03.2016  vo výške 880,32 EUR  
 
UZNESENIE č.110 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 

a Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 

 
K bodu č.6 Návrh na úpravu rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 
K predloženému návrhu kontrolórka obce taktiež predkladá odborné stanovisko hlavného kontrolóra 
( viď. príloha). 
Rozpočtové opatrenie č.3/2016 sa predkladá ako - povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí 
vyšších príjmov vo výške 3264,87 EUR a zároveň čerpanie z rezervného fondu vo výške 6524,67 EUR  
( viď. Príloha ) 
 



 
UZNESENIE č.111 
 

A) Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k   

Rozpočtovému opatreniu č. 3/2016  

 

 

B) Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje  Rozpočtové opatrenie č. 3/2016  
Prítomní poslanci :              4 ( Ján Príbeli,  Ján Máth, Pavol Lichvár, Bc. Tomáš Hajtman ) 
Hlasovanie:  za:              3 ( Ján Príbeli, Pavol Lichvár, Bc. Tomáš Hajtman ) 
  Proti:              0  
                           Zdržal sa:           1 ( Ján Máth ) 
 

C) Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje použitie prostriedkov rezervného 

fondu na úhradu  preklenovacieho úver na preklenutie časového nesúladu medzi 

skutočnou úhradou investičných výdavkov na  realizáciu projektu budovania 

a modernizácie verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytnutia poradenstva 

v oblasti energetiky vo výške 6524,67 EUR. 
 

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

             Zdržal sa:           0 
 
 
K bodu č.7 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2015  

V tomto bode opäť dostáva slovo kontrolórka obe, ktorá poslancom OZ predniesla stanovisko 
hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2015( viď. Príloha) . 
 
UZNESENIE č.112 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  
za rok 2015 
 
K bodu č. 8 Záverečný účet obce za rok 2015 
Návrh záverečného účtu za rok 2015 poslanci OZ mali k nahliadnutia už doma. K uvedenému bodu 
nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky. 
 
UZNESENIE č.113 

A) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  celoročné hospodárenie bez výhrad. 

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

 

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na 

tvorbu rezervného fondu vo výške 5833,11 EUR. 

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

             Zdržal sa:           0 



 
 
K bodu č.9  Správa kontrolnej činnosti za I. polrok 2016 
V uvedenom bode kontrolórka oboznámila poslancov OZ, že bola vykonaná kontrola plnenia 
rozpočtu, vedenie pokladne, úhrada faktúr a taktiež kontrola, akým spôsobom bolo uskutočnené 
financovanie a výstavba objektu „ Podtlaková stanica obecnej kanalizácie ( viď. Prílohy č.1/2016 
a č.2/2016). 
 
UZNESENIE č.114 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu kontrolnej činnosti za I. polrok 2016 

 
K bodu č. 10 Návrh VZN o odpadoch a nakladanie s nimi 
Materiál k uvedenému bodu poslanci mali k nahliadnutiu už doma.  
Poslanec Hajtman sa pýta, či obec bude mať povereného pracovníka, ktorý bude mať na starosti 
riešenie problémov týkajúcich sa nakladanie s odpadom, lebo na viacerých miestach to je 
v uvedenom návrhu VZN spomenuté. 
Starostka uviedla, že zatiaľ ako kompetentná osoba je štatutár obce t. z. obec. Z tohto dôvodu sa 

poslanci dohodli, v § 5 ods. 4 a v § 8 ods.2 a 3 sa vypustenia slová „ poverený pracovník OcÚ a nahradia 

sa slovom „ obec“ . 

UZNESENIE č.115 
A) Obecné zastupiteľstvo v uvedenom VZN schvaľuje v § 5 ods. 4 a v § 8 ods.2 a 3 vypustenie 

slov „ poverený pracovník OcÚ, ktoré sa nahrádzajú slovom „ obec“ . 

 

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

  Proti:  0  

             Zdržal sa:        0 

 
B) Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými  stavebnými odpadmi na území obce Bátorová a ruší VZN č. 9/2008 o odpadoch 

 

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

  Proti:  0  

             Zdržal sa:        0 

 
K bodu č. 11 Návrh Dodatku k VZN o poskytnutí dotácií  
K tomuto bodu tiež mali poslanci OZ materiál na preštudovanie, preto ich starostka vyzvala či má 
niekto nejaké pripomienky k uvedenému dodatku. 
Poslanec: Ján Príbeli – podľa jeho názoru dodatok niečo dopĺňa a v tomto prípade by sa malo meniť, 
preto navrhuje nové VZN o poskytnutí dotácií ..... , ktoré by  dopĺňalo VZN č.1/2016 ( nové VZN 
predložil poslancom na zasadnutí ). Po dôkladnej rozprave sa  rozhodlo, že predložený návrh Dodatku 
č.1 sa zamieta a prijíma sa nové VZN č.2/2016 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné 
nariadenie č. 1/2015 o poskytovaní dotácie z rozpočtu Obce Bátorová. 
 
UZNESENIE č.116 

A) Obecné zastupiteľstvo zamieta   návrh dodatku k VZN o poskytnutí dotácií 

 

Prítomní poslanci :  4 ( Ján Príbeli, Ján Máth, Pavol Lichvár, Bc. Tomáš Hajtman ) 



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

 

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje   VZN č.2/2016  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2016 

o poskytnutí dotácií z rozpočtu Obce Bátorová 

 

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

             Zdržal sa:        0 

 
K bodu č. 12 Informácie o podaných projektoch - starostka obce 
Starostka informovala poslancov OZ o podaných žiadostiach na rok 2016 

- Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020  
Opatrenie : 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 
Číslo výzvy : 13/PRV/2015 
Názov projektu : Rekonštrukcia miestnych komunikácií Bátorová 

- Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020  
Opatrenie : 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 
Číslo výzvy : 13/PRV/2015 
Názov projektu: Stavebné úpravy budovy obecného úradu v obci Bátorová 

- Žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti MF SR  
Názov akcie : Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne a sociálneho zariadenia v kultúrnom 
dome 

- Environmentálny fond Bratislava – Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok2016 
Číslo projektu : 115328 
Názov projektu: Kanalizácia v obci Bátorová 

- Environmentálny fond Bratislava – Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci 
činností L2 
Číslo projektu : 113826 
Názov projektu: Stavebné úpravy budovy Obecného úradu v obci Bátorová 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  informáciu o podaných projektoch 
 
K bodu č. 13 Deň obce 

Starostka dáva na vedomie poslancom OZ, že na budúci rok bude 740. výročie  prvej písomnej 
zmienky o obci Bátorová. Preto navrhuje tohto roku usporiadať športový deň spojený s futbalovým 
turnajom a na budúci rok usporiadať oslavy Dňa obce. Po zvážení, poslanci s jej návrhom súhlasili. 
Poslanec Máth – navrhuje vybudovať amfiteáter a taktiež navrhuje z finančných prostriedkov, ktoré 

sú vyčlenené na Deň obce zakúpiť stoly a stoličky. 

UZNESENIE č. 118 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  informáciu o Dni obce, ktoré bude nahradené športovým 
dňom  
 

K bodu č. 14 Diskusia 

Poslanec Máth – dáva na vedomie starostke obce, že pri rodinnom dome pána Hlačoka sa zosúva  
miestna komunikácia, navrhuje to riešiť  zvodidlami 
Starostka prisľúbila, že sa to pokúsi riešiť cez Banskobystrickú regionálnu správu ciest 



- Ďalej pán Máth vyjadruje nespokojnosť, čo sa týka kosenia ihriska cez aktivačné práce, je 
toho názoru, že najprv treba skosiť obecné pozemky a potom kosiť občanom 

- Ďalej sa pýta, prečo obyvatelia inej obce môžu vysypať stavebný odpad v našom katastri a 
naši nie. Jedná sa konkrétne o rodinu Ubrankovičovú, ktorá si na vlastné náklady musela 
odviesť stavebný odpad na skládku do Veľkého Krtíša a pán Bielik ( občan Neniniec) vysypal 
stavebný odpad v našom katastri ( podľa jeho  informácií vraj mal povolenie od starostky ).  

Poslanec Lichvár – potvrdzuje túto skutočnosť a dáva podnet na prešetrenie k nelegálnemu uloženiu 
stavebného odpadu v našom katastri od pána Bielika – občana obce Nenince. 
Starostka priznáva, že po vzájomnej dohode povolila tento odpad vysypať a to konkrétne do výmoľov 
na cestu k pivniciam.  
Poslanec Máth – dáva na vedomie prítomným poslancom, že mal konflikt s pani starostkou ohľadom 
montážnych prác kamerového systému v cintoríne. Nakoľko podľa uznesenia č. 104 bol poverený  
upovedomiť montážnu firmu na začatie montáže kamerového systému na skúšobnú prevádzku, 
prišiel na obecný úrad pre kľúče od Domu smútku, a nielenže ich nedostal, ale bol nazvaný aj  
„ sprostým“ ( čo sa už stalo druhý krát), že nepozná zákony a bez verejného obstarávania sa tieto 
práce nemôžu uskutočniť. Preto pred všetkými prítomnými prehlásil, že ak ešte raz padne urážka na 
jeho osobu, podá  trestné oznámenie. 
Starostka v odpovedi uviedla, že ona musí postupovať podľa zákona a bez predloženia cenovej 
ponuky a bez verejného obstarávania nemohli byť tieto práce vykonané. 
Poslanec Príbeli – po zvážení všetkých okolností si všetci poslanci OZ priznali chybu a skonštatovali, 
že uznesenie č. 104 bolo prijaté protizákonne . 
 
UZNESENIE č. 119 

A) Obecné zastupiteľstvo odporúča starostke obce – prešetriť podaný podnet ohľadom 

nelegálneho uloženia stavebného odpadu od pána Bielika, občana obce Nenince 

Termín : do 30 dní  

 

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

  Proti:  0  

             Zdržal sa:        0 

 

 

B) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  ostatné diskusné príspevky  

 

K bodu č. 15 Uznesenie  
Príloha k tejto zápisnici obsahuje uznesenia od č. 106 do č.114 
 

K bodu č. 16 Záver 
Starostka poďakovala všetkým za účasť a  zasadnutie OZ ukončila. Zasadnutie OZ bolo ukončené  
o 19,30 hod. Najbližšie zasadnutie sa dohodlo na 13. jún 2016 na  17.00 hodinu. 

 

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

 

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

 

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

      

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


