
Zápisnica 
 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová, 
konaného dňa 23.01.2017. 

___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní: 
                Daniela Lichvárová, starosta obce 
                Poslanci OZ: Bc. Tomáš Hajtman, Mgr. Mária Kukučková, Ján Máth, Ján Príbeli 
                Hlavný kontrolór obce: Ing. Anna Príbeliová 
                Občania podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
NÁVRH POGRAMU : 
1.Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ 
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.Schválenie sumy pre zmenu rozpočtu starostkou obce na rok 2017  
4.Deň obce – 740. výročie obce  
5.Diskusia 
6. Uznesenie 
7. 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 bod:  

- Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do rady školy 
 Bolo prijaté uznesenie na zmenu programu rokovania. 

 
Uznesenie č. 151 
OZ schvaľuje program 18. zasadnutia OZ so zmenami, uvedenými v zápisnici. 
Hlasovanie: za: 4 poslanci / p. Bc. Hajtman, Mgr. Kukučková, Máth, Príbeli / 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
1.Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ 
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.Voľba delegáta do rady školy 
4.Schválenie sumy pre zmenu rozpočtu starostkou obce na rok 2017  
5.Deň obce – 740. výročie obce  
6.Diskusia 
7. Uznesenie 
8. Záver 
 
K bodu č. 2- Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 
 
Uznesenie č. 152 
V tomto bode starostka navrhla zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
Zapisovateľ: Ján Príbeli 
Overovatelia zápisnice : Mgr. Mária Kukučková, Ján Máth 
Hlasovanie: za: 4 (Bc. Tomáš Hajtman, Mgr. Mária Kukučková, Ján Máth, Ján Príbeli) 
Proti:0 
Zdržal sa :0 
 
K bodu č. 3- Delegovanie zástupcu do rady školy 
 
Starostka obce navrhla Mgr. Máriu Kukučkovú do rady školy.  



 
Uznesenie č. 153 
OZ v Bátorovej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 
neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve deleguje Mgr. Máriu Kukučkovú do rady školy dňom: 23.01.2017 
 
Hlasovanie: za: 4 poslanci / p. Bc. Hajtman, Mgr. Kukučková, Máth,  Príbeli / 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 4 – Schválenie sumy pre zmenu rozpočtu starostkou obce na rok 2017   
 
Uznesenie č. 154 
OZ schvaľuje sumu 1 000 EUR na rok 2017 ktorou môže starostka obce meniť rozpočet bez 
predchádzajúceho súhlasu OZ. 
  
Hlasovanie: za: 3 poslanci / p. Bc. Hajtman, Mgr. Kukučková, Príbeli / 
proti: 0 
zdržal sa: 1 / p. Máth/ 
 
 
K bodu č. 5  Deň obce 
 
Starostka obce informovala poslancov OZ o prebiehajúcich prípravách „ Dňa Obce“. 
Termín konania je navrhnutý na 15.07.2017, náhradný termín dňa: 22.07.2017, v závislosti od toho, či 
bude možné na tento termín zabezpečiť účinkujúcich v kultúrnom programe a zároveň preveriť 
možnosť ekumenických bohoslužieb s duchovnými rímsko katolíckej a ev.a.v. cirkvi. Začiatok  
kultúrneho programu o 1600  hodine. 
Mgr. Kukučková navrhuje prezentáciu vlastnej tvorby / divadlo, scénka, Agačinka /,   táto možnosť sa 
prerokuje v najbližších dňoch s pracovníčkami M Š. 
P. Ján Máth sa bude informovať v Čebovciach ohľadom zabezpečenia ozvučenia a hudobnej 
produkcie. 
  
Stan je potrebné objednať v IKE. 
Občerstvenie / guláš, pivo, kofola/ - osloviť p. Pavla Lichvára, či je ochotný zabezpečiť výdaj 
občerstvenia a za akých podmienok. 
Osloviť FS Agačinka  za účelom vystúpenia v kultúrnom programe. 
Zistiť priestorové možnosti pre varenie a výdaj gulášu. 
Navrhuje sa objednať chladiarenský voz na uskladnenie nápojov. 
 
Mgr. Kukučková navrhuje nadviazanie družby s niektorou obcou do budúcnosti. 
 
P. Máth navrhuje oceniť občanov, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj  obce. 
 
Všetky návrhy je nutné overiť a zabezpečiť v čo najkratšom možnom čase. Prítomní sa dohodli, že 
sumarizácia zabezpečenia jednotlivých návrhov bude vykonaná dňa 28.02.2017 o 1700 hodine 
na neformálnom zasadnutí v priestoroch obecného úradu. 
 
K bodu č. 6 Diskusia 
 
P. Máth sa pýta či je zabezpečený posypový materiál na zimnú údržbu miestnych komunikácií. 
P. Starostka odpovedala, že vzhľadom k situácii nie je zabezpečené dostatočné množstvo materiálu. 
P. Máth navrhol, že môže doviezť posypovú soľ. Po dohode so starostkou táto soľ bude dovezená dňa 
25.01.2017. 
 
P. Máth sa pýta, akým spôsobom sa prideľujú nájomné byty, žiada, aby o tom bolo informované 
obecné zastupiteľstvo. 
 
P. Starostka odpovedala, že prideľovanie nájomných bytov sa vykonáva v zmysle platného  VZN 
o prideľovaní nájomných bytov. 



 
K bodu č. 7  
 
Súhrnný návrh na uznesenie predložil p. Ján Príbeli / zapisovateľ/ 
 Podrobnosti tvoria prílohu tejto zápisnice 
 
K bodu č. 8 -  Záver 
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 
19,30 hod 
 
Zapísal : Ján Príbeli ...........................  
 
 
 
Overovatelia : Mgr. Mária Kukučková     .............. .........................  
 
                       Ján Máth                          ........................................ 
 
 
 
 
 
                                                       Daniela Lichvárová ( starostka obce ) .............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
               č. 1   Prezenčná listina z 18. Zasadnutia OZ 
 
               č. 2   Uznesenie z 18. Zasadnutia OZ 
 
                

 

 

 


