
Zápisnica 
 

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová, 
konaného dňa 21.03.2017. 

___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní: 
                Daniela Lichvárová, starosta obce 
                Poslanci OZ: Bc. Tomáš Hajtman, Mgr. Mária Kukučková, Ján Máth, Ján Príbeli, Pavol  
                Lichvár. 
                 
 
NÁVRH POGRAMU : 
1.Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ 
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.predloženie žiadosti o NFP z operačného programu. „ Kvalita Ž. P. v rámci prioritnej osi 4   
4.Diskusia 
5. Uznesenie 
6. 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 5( viď. prezenčná listina).  
 Predložený program bol schválený.  
 
Uznesenie č. 155 
OZ schvaľuje navrhnutý program rokovania 19. zasadnutia OZ bez zmien. 
Hlasovanie: za: 5 poslanci / p. Bc. Hajtman, Mgr. Kukučková, Máth, Príbeli , Lichvár/ 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
 
K bodu č. 2- Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 
 
V tomto bode starostka navrhla zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
Zapisovateľ: Ján Príbeli 
Overovatelia zápisnice : Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár 
Hlasovanie: za: 5 
Proti:0 
Zdržal sa :0 
 
K bodu č. 3- predloženie žiadosti o NFP z operačného programu.„ Kvalita Ž. P. v rámci 
prioritnej osi 4“    
 
Starostka obce predložila návrh na podanie citovanej žiadosti a s nasledujúcimi informáciami: 
- Predmetom žiadosti je oprava budovy obecného úradu. 
-  Bol vypracovaný projekt na opravu ako podklad k žiadosti o poskytnutie dotácie s ENVIROFONDU 
   S rozpočtom  cca 146 tisíc eur. 
- Navrhuje rozšíriť projektovú dokumentáciu o bezbariérový vstup do budovy a fotovoltaickú časť  
kúrenia rozšíriť o možnosť ohrevu teplej úžitkovej vody.  
- predpokladané navýšenie rozpočtu o 50 tisíc EUR. 
- celkový rozpočet stavby – cca 200 tisíc EUR. 
- za dopracovanie projektu – cca 500,- EUR 
- vypracovanie žiadosti a energetického auditu – 2 000,- EUR 
- vykonanie verejného obstarávania – cca – 1 500,- EUR 
- náklady na vypracovanie energetického auditu sú oprávneným nákladom z poskytnutej dotácie. 



- náklady na vypracovanie predchádzajúceho projektu ešte neboli vyčíslené. Predpoklad cca 1 400 
EUR. 
- Náklady na obstaranie uvedených dokumentov Obec hradí z vlastných prostriedkov. 
Taktiež z vlastných prostriedkov hradí 5% spoluúčasť na realizáciu stavby – cca 10 tisíc EUR. 
 
Uznesenie č. 158 
OZ  rozhodlo o podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok z operačného programu „ Kvalita 
životného prostredia „ v rámci prioritnej osi 4  vo výške  200 tisíc EUR. 
 
Hlasovanie: za: 5 poslanci / p. Bc. Hajtman, Mgr. Kukučková, Máth,  Príbeli, Lichvár / 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
 
Kbodu č. 4 Diskusia 
 
- P. Mgr. Mária Kukučková sa pýta ako je riadený Obcou predaj tovarov z pojazdných predajní, 
pretože niektorí predajcovia oznamujú svoj príchod vlastným rozhlasom, a niektorým občanom v obci 
to prekáža. 
 
P. Starostka odpovedala, že  Obec vydáva povolenie pre žiadateľov o predaj s platnosťou na jeden 
rok, zároveň zabezpečuje na náklady predajcu vyhlásenie predaja miestnym obecným rozhlasom. 
Obec nemá možnosť zakázať používanie vlastného rozhlasu, ak nedochádza k rušeniu nočného 
kľudu. 
Zároveň odporúča v prípade podozrenia z nelegálneho predaja kontaktovať štátnu políciu, alebo 
štátnu obchodnú inšpekciu.  
 
 
 
 
K bodu č.5  
Súhrnný návrh na uznesenie predložil p. Ján Príbeli / zapisovateľ/ 
 Podrobnosti tvoria prílohu tejto zápisnice 
 
K bodu č.6 -  Záver 
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 
19,30 hod 
 
Zapísal : Ján Príbeli ...........................  
 
 
 
Overovatelia : Bc. Tomáš Hajtman        .............. .........................  
 
                              Pavol Lichvár           ........................................ 
 
 
 
 
                                                       Daniela Lichvárová ( starostka obce ) .............................................. 
 
 
 
Prílohy: 
               č. 1   Prezenčná listina z 19. Zasadnutia OZ 
 
               č. 2   Uznesenie z 19. Zasadnutia OZ 
                

 


