
Zápisnica 

zo  16.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Bátorová,  
konaného dňa 24.08.2016    

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  Poslanci : Ján Príbeli,  Pavol Lichvár, Ján Máth,  
                    Náhradník ktorý nebol zvolený za poslanca OZ :  Mgr. Mária Kukučková 
       Kontrolórka obce : Ing. Príbeliová Anna 
                    
 
POGRAM : 
      
1.   Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ 

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3.   Zloženie sľubu poslankyne OZ Mgr. Márie Kukučkovej 

4.   Kontrola uznesení- Plnomocenstvo poľovníkov 

5.   Vysporiadanie pozemkov na miestnom cintoríne 

6.   Dofinancovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia – Dodatok k zmluve s MH SR 

7.   Podanie žiadosti na kanalizáciu obce cez EF 

8.  Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 a č. 6/2016 – stanovisko hl. kontrolóra 

9.   Diskusia 

10.  Uznesenie 

11.   Záver 

 
K bodu 1. Otvorenie , schválenie programu rokovania OZ 
Rokovanie OZ  otvorila a viedla starostka obce . Privítala všetkých prítomných a  konštatovala, že   OZ 
je uznášania schopné, nakoľko z počtu poslancov 4 bolo prítomných 3( viď. prezenčná listina). 
Poslanec Bc. Tomáš Hajtman sa ospravedlnil. 
Po otvorení rokovania starostka obce predložila na schválenie program rokovania. Pán poslanec Ján 
Máth navrhol doplnenie programu rokovania a to ohľadom činnosti TJ INTER Bátorová. Nakoľko 
činnosť TJ INTER Bátorová nebol predmetom zasadnutia, obecné zastupiteľstvo hlasovalo za 
navrhnuté rozšírenie  programu rokovania nasledovne : 
 
Prítomní poslanci :              3 ( Ján Príbeli,  Ján Máth, Pavol Lichvár ) 
Hlasovanie:  za:              1 ( Ján Máth )  
  Proti:              2  ( Ján Príbeli, Pavol Lichvár  

             Zdržal sa:           0 
 
UZNESENIE č.126 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová zamieta rozšírenie programu rokovania OZ 
 

 
K bodu č. 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 
V tomto bode starostka obce určila  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Overovatelia zápisnice :  Lichvár Pavol, Ján Príbeli 

Zapisovateľ:    Zuzana Hajtmanová – pracovníčka OcU 

 
 



Prítomní poslanci :              3 ( Ján Príbeli,  Ján Máth, Pavol Lichvár ) 
Hlasovanie:  za:              3 ( Ján Príbeli,  Ján Máth, Pavol Lichvár )  
  Proti:              0  (  

             Zdržal sa:           0 
 

UZNESENIE č.127 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje za zapisovateľa pani Zuzanu Hajtmanovú a za 

overovateľov pána Lichvára  Pavla a Jána Príbeliho 

 

K bodu č. 3  Zloženie sľubu poslankyne OZ Mgr. Márie Kukučkovej 
Poslankyňa OZ Ing. Erika Lórincová 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. 

Podľa § 51 ods. 1 zákona SNR č. 346/ 1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí , 

(1) Ak sa uprázdni v obecnom (mestskom) zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca obecného 

(mestského) zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom 

obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca. V prípade rovnosti hlasov sa 

postupuje primerane podľa § 44 ods. 2 a 3.  

(2) Nastúpenie náhradníka vyhlási obecné (mestské) zastupiteľstvo do 15 dní po tom, čo sa uprázdni 

mandát, a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom. Osvedčenie podpíše starosta obce 

(primátor).  

Na uvoľnený mandát podľa výsledkov volieb, ktoré sa konali 15.11.2014 nastupuje:          Mária 

Kukučková, Mgr., 34 r., predsedníčka OZ, Bátorová č. 30. Vo voľbách do orgánov 

samosprávy obcí kandidovala za Strana maďarskej komunity-  - Magyar Kὄzὄsség Pártja. 

Ako náhradníčka získala najväčší počet platných  hlasov ( 63 ). 

 
Nastúpenie náhradníka za poslanca OZ bolo vyhlásené dňa 26.02.2016, uznesením č. 102 

Nakoľko od vyhlásenia nastúpenia náhradníka sa Mgr. Mária Kukučková zúčastnila po prvý raz na  
zasadnutí OZ, zložila sľub poslanca OZ do rúk starostky obce. 
 
UZNESENIE č.128 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová konštatuje, že Mgr. Mária Kukučková – ako 

náhradník, ktorý nastupuje za  poslanca obecného zastupiteľstva zložila zákonom predpísaný 

sľub poslanca obecného zastupiteľstva 
 
 
K bodu č. 4 Kontrola uznesení 
Kontrolu uznesení a jej výsledky plnenia predložila starostka obce a skonštatovala,  
že  k Uzneseniu č. 96 – zistenie podrobnosti o vysporiadaní pozemkov v cintoríne je v štádiu riešenia.  
Vyhotovil sa  geometrický plán cintorína a už sa rokovalo aj s vlastníkom o odkúpení a vysporiadaní 
pozemkov. 

K Uzneseniu č. 119, v ktorom OZ odporúča starostke obce – prešetriť podaný podnet ohľadom 

nelegálneho vysypania stavebného odpadu od pána Bielika, občana Neniniec. Pán Bielik bol vyzvaný 

na vyčistenie nelegálnej skládky a starostka potvrdzuje, že je to vyčistené. 
 



UZNESENIE č.129 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie kontrolu uznesení  
 
K bodu č. 5 Vysporiadanie pozemkov na miestnom cintorín 
K tomuto bodu sa s časti podali informácie už v bode č.3 pri kontrole uznesení. Ďalej poslanci OZ 
navrhujú starostke ešte raz prekonzultovať s vlastníkom nákupnú hodnotu a na nákup pozemku 
vyčlenili finančné prostriedky v sume 700,00 € z rezervného fondu. S týmto návrhom nesúhlasí pán 
poslanec Máth, pretože chce najprv vidieť kúpno - predajnú zmluvu. 
 
UZNESENIE č.130 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na 

kapitálové výdavky a to na nákup pozemkov v cintoríne do sumy 700,- € 

Prítomní poslanci :              4 ( Ján Príbeli,  Ján Máth, Pavol Lichvár, Mgr. Mária Kukučková ) 
Hlasovanie:  za:              3 ( Ján Príbeli,  Pavol Lichvár, Mgr. Mária Kukučková ) 
  Proti:              1 ( Ján Máth )  

             Zdržal sa:           0 
 
 
 
K bodu č. 6 Dofinancovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia – Dodatok k zmluve s MH SR 
V tomto bode starostka obce podala poslancom OZ informáciu o prehodnotení rozpočtu projektu 
a uviedla, že podľa Dodatku č.1 k Zmluve o poskytovaní nenávratného finančného príspevku ( NFP) , 
Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi ( Obci ) NFP do výšky 56 180,04 namiesto sumy 56 733,28 € 
uvedenej v Zmluve v bode 3.1. Rozdiel úveru v sume 553,24 € navrhuje starostka obce dofinancovať 
z rezervného fondu obce. 
 
UZNESENIE č.131 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu 

úveru ako dofinancovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia v sume 553,24 €. 

Prítomní poslanci :              4 ( Ján Príbeli,  Ján Máth, Pavol Lichvár, Mgr. Mária Kukučková ) 
Hlasovanie:  za:              4 ( Ján Príbeli,  Ján Máth, Pavol Lichvár, Mgr. Mária Kukučková ) 
  Proti:              0  

             Zdržal sa:           0 
 

K bodu č. 7 Podanie  žiadosti na kanalizáciu obce cez EF 
Starostka obce informuje poslancov, že bola oslovená od spoločnosti e-dotácie s.r.o. Nitra, cez 
obchodného zástupcu tejto spoločnosti ( Mgr. Imrich Pásztó ), ktorý  ponúka vypracovanie podania 
žiadosti za kanalizáciu za sumu 500,00 € a je ochotný prísť osobne podať informácie o danej 
problematike. 
Príbeli ( poslanec ) – poznamenal, že zakaždým sa prerábajú projekty a za určité finančné prostriedky, 
a väčšinou sa odvoláva na to, že projekt je nevyhovujúci. Osobne nemá záujem znovu si vypočuť 
ďalšiu technológiu prevádzkovania kanalizácie.  
Máth ( poslanec )- je za samospádovú kanalizáciu a navrhuje urobiť verejnú schôdzu ohľadom 
vybudovania kanalizácie, aby sa aj občania vedeli k tomu vyjadriť  
Kukučková ( poslankyňa) – pýta sa, na aký typ kanalizácie je vypracovaný náš projekt 
Starostka uvádza, že je to vákuová kanalizácia a že sa nejedná o vypracovanie , ale len 
o prehodnotenie  už existujúceho projektu. Poslankyňa Kukučková navrhuje, aby projekt podala 
starostka, tak ako aj po iné roky. 
Prítomní poslanci s týmto návrhom súhlasia.  
 



UZNESENIE č.132 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová odporúča starostke obce – podať žiadosť na kanalizáciu na 

Environmentálny fond 

Prítomní poslanci :              4 ( Ján Príbeli,  Ján Máth, Pavol Lichvár, Mgr. Mária Kukučková ) 
Hlasovanie:  za:              4 ( Ján Príbeli,  Ján Máth, Pavol Lichvár, Mgr. Mária Kukučková ) 
  Proti:              0  

             Zdržal sa:           0 
 
 
 

K bodu č.8  Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 a č. 6/2016 – stanovisko hl. 

kontrolóra 

V tomto bode pracovníčka OcU predložila vykonané zmeny v rozpočte.  
V rozpočtovom opatrení č. 5/2016 sa vykonali zmeny a to presun rozpočtových prostriedkov medzi 
výdavkovými položkami, pri ktorom sa nemenia celkové výdavky rozpočtu.  ( viď. Príloha) . Tieto 
zmeny vykonala starostka obce na základe uznesenia č. 92 zo dňa 15.01.2016 
 
UZNESENIE č.133 A ) 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č.5/2016 
 
Ďalej v tomto bode kontrolórka obce predniesla odborné stanovisko k Rozpočtovému opatreniu č.  
6/2016. 
 
UZNESENIE č.133 B ) 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu 
Rozpočet obce Bátorová na rok 2016 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2016 
 
UZNESENIE č.133 C ) 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Rozpočtové opatrenie č.6/2016 
 
Prítomní poslanci :              3 ( Ján Príbeli, Pavol Lichvár, Mgr. Mária Kukučková ) 
Hlasovanie:  za:              1 ( Ján Máth ) 
  Proti:              0  

             Zdržal sa:           0 
 
 
K bodu č. 9 Diskusia 
Máth ( poslanec ) –zaujíma sa, či už bola uhradená faktúra za kamerový systém a chce vidieť zábery 
z kamery a ako to funguje. 
Príbeli ( poslanec ) – tiež sa informuje, ako sa to prevádzkuje 
Starostka uviedla, že sú umiestnené 4 kamery a v Dome smútku je  umiestnený záznamník 
s obrazovkou, ktorý po dobu 15 dní uchováva záznamy z týchto kamier. Zatiaľ obsluhu zabezpečuje 
starostka. Ďalej uviedla, že je potrebné zakúpiť záložný zdroj, ktorý pri výpadku elektriny zabezpečí 
uchovanie dát.  
Kukučková ( poslankyňa ) –informuje sa, či sú podané žiadosti na nejaké projekty  
Starostka uvádza, že sú a to : 

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií Bátorová 

- Stavebné úpravy budovy obecného úradu v obci  

- Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne a sociálneho zariadenia v kultúrnom dome ( už 

sme dostali dotáciu z MF SR vo výške 5850,00 €) 

- A čaká sa na ďalšie výzvy 



Máth ( poslanec ) –chce prejednať záležitosť, ktorá sa týka Futbalového klubu TJ INTER Bátorová 
v obci, ktorého predsedom je pán Ubertáš Marián.  
Pán Máth chce vysvetlenie od starostky, že keď pred časom prišiel za ňou, že pán Ubertáš sa vzdal 
funkcie predsedu TJ INTER, prečo to starostka neakceptovala a prečo s ním ako tajomníkom 
nepodpísala Zmluvu o poskytnutí dotácií. 
Starostka uvádza, že nemala dôvod jednať s pánom Máthom, nakoľko pán Máth  nevedel preukázať, 
že pán Ubertáš sa vzdal predsedovania klubu. Pán Máth však tvrdí, že pán Ubertáš sa vzdal funkcie 
predsedu a t.č. má u seba aj doklad o tom. 
Ďalej pán Máth sa pýta, prečo Obec poskytuje finančné prostriedky do pokladne TJ INTER –u a prečo 
nie na účet. Starostka  uvádza, že finančné prostriedky sú poskytované v zmysle Zmluvy .  
Lichvár ( poslanec) – sa pýta pána Mátha, že prečo ako tajomník nezvolal výbor ? A  dodáva, že 
nakoľko v zmysle stanov TJ INTER Bátorová nebol zvolaný výbor , kde by sa pán Ubertáš vzdal svojej 
funkcie a nie je o tom ani žiadny zápis, pán Ubertáš ostáva naďalej predsedom TJ INTER Bátorová. 
Starostka túto diskusiu uzatvára s tým , že v kompetencii obecného zastupiteľstva nie je riešenie 
vnútorných vzťahov a organizačných podmienok TJ. 
  
UZNESENIE č.134 A) 
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostke obce zabezpečiť nahliadnutie záberov z kamerového 
systému z cintorína na ďalšie zasadnutie 
 
UZNESENIE č.134 B) 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie diskusné príspevky 
 
 
K bodu č. 9 Uznesenie  
Príloha k tejto zápisnici obsahuje uznesenia od č. 126 do č.134 
 

K bodu č. 10 Záver 
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a  zasadnutie OZ ukončila. Zasadnutie OZ bolo ukončené  
o 18,35 hod. 

 

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

 

Overovatelia :  Ján Príbeli .............. .....................,    Pavol Lichvár ........................................ 

 

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

      

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


