
Zápisnica 

zo  17.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Bátorová,  
konaného dňa 15.12.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  Poslanci : Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, Ján Máth,  
                   Starostka obce : Daniela Lichvárová 
                   Zapisovateľka : Zuzana Hajtmanová 
                   Hostia : Marián Ubertáš – predseda TJ INTER Bátorová  
                          
 
POGRAM : 
      
1.   Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ 

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3.   Kontrola uznesení- Plnomocenstvo poľovníkov 

4.   Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 7/2016 a č. 8/2016 – stanovisko hlavného kontrolóra 

5.   Stanovisko hlavného kontrolóra obce  k návrhu rozpočtu na roky 2017 - 2019 

6.   Návrh rozpočtu na rok 2017 a viacročného rozpočtu na roky 2018-2019 

7.   Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2017 

8.   VZN o zásadách odmeňovania poslancov OZ 

9.   Príloha č.1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bátorová – zmena alebo 

zrušenie poplatkov 

10.  Dodatok č.1 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska obce Bátorová - zmena 

11.  Navýšenie príspevku k životným jubileám 
12.  Správa nezávislého audítora k záverečnému účtu za rok 2015 
13.  Žiadosť TJ INTER Bátorová 
14.  Žiadosť – Ján Máth 
15.  Kronika – schválenie zápisu do kroniky za roky 2014-2015 
16.  Diskusia 
17. Uznesenie 
18. 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 5 boli prítomní traja ( viď. prezenčná listina). 
Poslankyňa Mgr. Mária Kukučková sa ospravedlnila z dôvodu nemoci, poslanec Ján Máth sa do 
začiatku zasadnutia neospravedlnil. 
Po otvorení rokovania starostka obce predložila na schválenie program rokovania, ktorý bol 
jednohlasne schválený. 
 
Prítomní poslanci :                3 ( Ján Príbeli,  Tomáš Hajtman, Bc., Pavol Lichvár ) 
Hlasovanie:  za:               3 ( Ján Príbeli,  Tomáš Hajtman, Bc., Pavol Lichvár ) 
  Proti:  0                

             Zdržal sa:            0 
 
UZNESENIE č.135 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje 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, Bc. Tomáš Hajtman 

Zapisovateľ:    Zuzana Hajtmanová – pracovníčka OcU 

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

             Zdržal sa:            0 
 

UZNESENIE č.136 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje za zapisovateľa pani Zuzanu Hajtmanovú a za 

overovateľov pána Lichvára  Pavla a pána Tomáša Hajtmana 

K bodu č. 3  Kontrola uznesení – Plnomocenstvo poľovníkov 
Kontrolu uznesení a jej výsledky plnenia predložila starostka obce : 

A) K Uzneseniu č .74 -  starostka obce opäť predložila poslancom OZ  Plnomocenstvo od 
Splnomocnencov pána Viktora Šimuneka a pani Evy Hívešovej. Účelom tohto splnomocnenia 
je, aby poslanci určili jedného z uvedených splnomocnencov na zastupovanie  Obce Bátorová 
ako vlastníka poľovných pozemkov v uznanom Poľovnom revíri PZ Nenince vo veci zvolania 
zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov a vo veci hlasovania na zhromaždení 
vlastníkov tohto poľovného revíru ako aj v zastupovaní voľby splnomocnencov zhromaždenia 
vlastníkov Poľovných pozemkov za účelom podpísania zmluvy o výkone práva poľovníctva 
s poľovníckym združením. Vzhľadom na rovnosť získaných hlasov sa opäť hlasovalo a to 
nasledovne : 

 Hlasovanie za pána Viktoar Šimuneka   
Prítomní poslanci :               3 ( Ján Príbeli,  Tomáš Hajtman, Bc., Pavol Lichvár ) 
Hlasovanie:  za:               2 ( Tomáš Hajtman, Bc., Pavol Lichvár ) 
  Proti:               0    

             Zdržal sa:            1  ( Ján Príbeli ) 
 

 Hlasovanie za pani Evu Hívešovú 
Prítomní poslanci :               3 ( Ján Príbeli,  Tomáš Hajtman, Bc., Pavol Lichvár ) 
Hlasovanie:  za:               1 ( Ján Príbeli ) 

 Proti:               0    

             Zdržal sa:            2 ( Tomáš Hajtman, Bc., Pavol Lichvár ) 
 

B) K Uzneseniu č. 134 – v ktorom OZ odporúča starostke obce zabezpečiť nahliadnutie záberov 
z kamerového systému z cintorína – starostka obce predkladá záznam, aj napriek tomu, že to 
bol záznam nahratý vo večerných hodinách, poslanci sú spokojní s kvalitou nahrávky. 

 
UZNESENIE č.137  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie kontrolu uznesení  

a 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová určuje pána Viktora Šimuneka  ako  splnomocnenca na 
zastupovanie  Obce Bátorová ako vlastníka poľovných pozemkov v Poľovníckom združení Nenince. 
 
K bodu č. 4 Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č.7/2016 a 8/2016 – stanovisko hl. kontrolóra 
V tomto bode starostka obce predložila vykonané zmeny v rozpočte a taktiež predložila odborné 
stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Rozpočet obce Bátorová na rok 2016 – zmena rozpočtu 
rozpočtovým opatrením č. 7/2016 a 8/2016 ( nakoľko sa hlavná kontrolórka obce  za neprítomnosť 
na zasadnutí vopred ospravedlnila ) 



V rozpočtovom opatrení č. 7/2016 sa vykonali zmeny a to presun rozpočtových prostriedkov medzi 
výdavkovými položkami, pri ktorom sa nemenia celkové výdavky rozpočtu a povolené prekročenie 
a viazanie príjmov a povolené prekročenie a viazanie výdavkov  ( viď. Príloha) . Tieto zmeny vykonala 
starostka obce dňa 30.11.2016, na základe uznesenia č. 92 zo dňa 15.01.2016 
V rozpočtovom opatrení č. 8/2016 sa jedná o povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené 
prekročenie a viazanie výdavkov zo zdrojov poskytnutých zo ŠR a ESF, ktoré sú účelovo určené ( viď. 
príloha ). Tieto zmeny boli vykonané 1.12.2016. 
 
UZNESENIE č. 138  

A) Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
k materiálu Rozpočet obce Bátorová na rok 2016 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením 
č. 7/2016 a č.8/2016 
 

B) Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie  zmenu rozpočtu –  
- Rozpočtové opatrenie č. 7/2016  

 
C) Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie  zmenu rozpočtu –  
- Rozpočtové opatrenie č.8/2016 

 
K bodu č. 5 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2017 - 2019 
Starostka obce predložila poslancom OZ odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu 
Rozpočet obce Bátorová na rok 2017 a viacročnému rozpočtu na roky 2018 - 2019 
 
UZNESENIE č.139 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra 
k materiálu Rozpočet obce Bátorová na rok 2017 a viacročnému rozpočtu na roky 2018 - 2019 
 
K bodu č. 6 Návrh rozpočtu na rok 2017 a viacročného  rozpočtu na roky 2018-2019 
K predloženému materiálu Návrhu rozpočtu na rok 2017 a viacročnému rozpočtu na roky 2018-2019 
nikto z prítomných nemal pripomienky. 
 
Prítomní poslanci :               3 ( Ján Príbeli,  Tomáš Hajtman, Bc., Pavol Lichvár ) 
Hlasovanie:  za:               3 ( Ján Príbeli,  Tomáš Hajtman, Bc., Pavol Lichvár ) 
  Proti:               0    

             Zdržal sa:            0 
 
UZNESENIE č.140  

A) Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje  Rozpočet obce Bátorová na rok 2017 
 

B) Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie Viacročný rozpočet na roky 2018 - 
2019 

 
K bodu č. 7 Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2017 
V tomto bode bol predložený Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bátorová  
na I. polrok 2017. Nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky. 
 
Prítomní poslanci :               3 ( Ján Príbeli,  Tomáš Hajtman, Bc., Pavol Lichvár ) 
Hlasovanie:  za:               3 ( Ján Príbeli,  Tomáš Hajtman, Bc., Pavol Lichvár ) 
  Proti:               0    

             Zdržal sa:            0 
 
 



UZNESENIE č.141 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  
na I. polrok 2017 
 

K bodu č.8  VZN o zásadách odmeňovania poslancov OZ  

V predloženom VZN o odmeňovaní poslancov OZ , starostka navrhuje zmenu v § 3 Odmeňovanie 

poslancov a to z 10,00 EUR na 20,00 EUR a poslancovi zvoleného za zástupcu starostu navrhuje 

odmenu vo výške 34,00 EUR za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva. Poslanci z jej návrhom 

súhlasili. 

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

             Zdržal sa:            0 
 

UZNESENIE č.142 

Obecné zastupiteľstvo obce Bátorová schvaľuje  vykonané zmeny v § 3  VZN o odmeňovaní poslancov 
obecného zastupiteľstva v obci Bátorová č. 3/2016 
 
K bodu č. 9 Príloha č.1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bátorová – zmena 

alebo zrušenie poplatkov 

Starostka predložila prítomným poslancom Prílohu č. 1 k Zásadám hospodárenia  a nakladania 

s majetkom obce ( viď. Príloha ) a navrhla vykonať niektoré zmeny, ako napr. zvýšenie poplatku za 

prenájom kultúrneho domu, nakoľko je celý interiér KD vynovený , nakúpili sa nové stoly a stoličky, 

nová jedálenská súprava. Poslanci s návrhom starostky súhlasili a vykonali sa zmeny, ktoré sú 

uvedené v prílohe tejto zápisnice.  

 

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

             Zdržal sa:            0 
 

UZNESENIE č.143 

Obecné zastupiteľstvo obce Bátorová schvaľuje  vykonané zmeny v  
„Príloha č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bátorová „ 
 
K bodu č. 10 Dodatok č. 1  Prevádzkovému poriadku pohrebiska obce Bátorová - zmena 
V Dodatku č. 2 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska obce Bátorová, navrhuje zrušiť poplatok za 
Dom smútku pri smútočnom obrade a naopak, navrhuje zvýšenie poplatku  na 10,00 EUR v bode 9. 
Cenník tohto dodatku, v prípade použitia elektrickej energie a vody. 
 
Prítomní poslanci :               3 ( Ján Príbeli,  Tomáš Hajtman, Bc., Pavol Lichvár ) 
Hlasovanie:  za:               3 ( Ján Príbeli,  Tomáš Hajtman, Bc., Pavol Lichvár ) 
  Proti:               0    

             Zdržal sa:            0 
 

UZNESENIE č.144 

Obecné zastupiteľstvo obce Bátorová schvaľuje  vykonané zmeny v  
„ DODATOK č. 2 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska obce Bátorová  
 

 



K bodu č. 11 Navýšenie príspevku k životným jubileám 
Starostka navrhuje pri dožitých životných jubileách ako je ( zlatá svadba , diamantová  a viac ), 
finančný dar manželským párom vo výške 50,00 EUR. 
 
Prítomní poslanci :               3 ( Ján Príbeli,  Tomáš Hajtman, Bc., Pavol Lichvár ) 
Hlasovanie:  za:               3 ( Ján Príbeli,  Tomáš Hajtman, Bc., Pavol Lichvár ) 
  Proti:               0    

             Zdržal sa:            0 
 

UZNESENIE č.145 

Obecné zastupiteľstvo obce Bátorová schvaľuje  finančný príspevok manželským párom, ktorí sa 
dožijú zlatej alebo diamantovej svadby vo výše 50,00 EUR  

 

K bodu č. 12 Správa nezávislého audítora k záverečnému účtu za rok 2015 
Starostka obce prečítala poslancov OZ správu nezávislého audítora , určenú pre poslancov OZ. 
 

UZNESENIE č.146 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie správu nezávislého audítora k záverečnému 

účtu za rok 2015. 

  
K bodu č. 13 Žiadosť TJ INTER Bátorová 
Starostka obce predložia prítomným poslancom, Žiadosť - TJ INTER Bátorová, ktorú podal predseda  
TJ INTER – u pán Ubertáš. Následne pani starostka informovala prítomných, že dotácia, ktorá bola 
poskytnutá pre miestny futbalový klub, je do dnešného dňa vyúčtovaná, len za II. polrok 2016 od 
pána Ubertáša. Dotácie , za I. polrok v sume 1 824,00 EUR, ktoré mal vyúčtovať pán Máth ( tajomník 
TJ INTER), včera ráno doniesol „ vyúčtovanie , ktoré však nie je v súlade s VZN o poskytnutí dotácií ... , 
preto pani starostka navrhuje pánovi Ubertášovi prehodnotiť všetky doklady s pokladníkom Jozefom 
Horváthom a uvedenú sumu zúčtovať v súlade s uvedeným VZN obce Bátorová.  
S návrhom starostky prítomní poslanci súhlasili a po zvážení všetkých skutočností sa zhodli na tom, že 
žiaľ v opačnom prípade futbalovému klubu nebude možné poskytnúť dotáciu na rok 2017 aj napriek 
tomu, že žiadosť je schválená. 
 
Prítomní poslanci :               3 ( Ján Príbeli,  Tomáš Hajtman, Bc., Pavol Lichvár ) 
Hlasovanie:  za:               3 ( Ján Príbeli,  Tomáš Hajtman, Bc., Pavol Lichvár ) 
  Proti:               0    

             Zdržal sa:            0 
 

UZNESENIE č.147 

Obecné zastupiteľstvo obce Bátorová schvaľuje  „ Žiadosť TJ INTER Bátorová,  
zároveň však pozastavuje poskytnutie dotácie do úplného zúčtovania  finančných prostriedkov 
 
K bodu č. 14 Žiadosť – Ján Máth 
V tomto bode starostka obce predkladá poslancom OZ , list od pána poslanca Jána Mátha, ktorý  
Žiada starostku obce , aby uvedené body v tejto žiadosti, boli na najbližšom zasadnutí OZ zaradené do 
programu rokovania ( uvedený list, tvorí prílohu tejto zápisnice ). Zároveň však starostka obce 
prečítala poslancom OZ aj list – odpoveď na uvedenú žiadosť ( viď príloha ) .  
Poslanci OZ list od pána Mátha prijali ako bod programu. Pán poslanec Máth sa  na zasadnutí však 
nezúčastnil.  Prítomní poslanci skonštatovali, že Obecné zastupiteľstvo nerieši vnútorné stanovy 
miestneho futbalového klubu a okrem iného, do dnešného dňa nebola pánom Máthom odovzdaná 
zápisnica ani uznesenie z citovanej schôdze. 



 
UZNESENIE č.148 

A ) Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie žiadosť od pána Mátha 
 
B ) Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie odpoveď pani starostka na žiadosť pána 
Mátha 
 
K bodu č. 15 Kronika – schválenie zápisu do kroniky za roky 2014 -2015 
Starostka obce informovala poslancov OZ, že kronikára obce pani Máthová bola oslovená, aby 
predložila zápis do kroniky za roky 2014 a 2015. Pani Máthová však pár dní pred zasadnutím osobne 
informovala pani starostku, že zápis do kroniky nepredloží. 
 
UZNESENIE č.149 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie , že kronikárka obce pani Máthová, zápis do 
kroniky za roky 214 a 2015 nepredložila 
 
K bodu č. 16 Diskusia 
Neboli predložené žiadne diskusné príspevky. 
 
K bodu č. 17 Uznesenie 
V tomto bode bol predložený návrh uznesení 
 
Prítomní poslanci :               3 ( Ján Príbeli,  Tomáš Hajtman, Bc., Pavol Lichvár ) 
Hlasovanie:  za:               3 ( Ján Príbeli,  Tomáš Hajtman, Bc., Pavol Lichvár ) 
  Proti:               0    

             Zdržal sa:            0 
 

UZNESENIE č.150 

Obecné zastupiteľstvo obce Bátorová schvaľuje ! „ Návrh uznesení č. 135 – č. 150 „ 
 
K bodu č. 18 Záver 
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a  zasadnutie OZ ukončila. Zasadnutie OZ bolo ukončené  
o 19,00 hod. 
 
 

 

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

 

Overovatelia :  Bc. Tomáš Hajtman .............. ...................,    Pavol Lichvár ........................................ 

 

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

      

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


