
Zápisnica 

z  20.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Bátorová,  
konaného dňa 12.06.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  Poslanci : Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, Ján Máth, Mgr. Mária Kukučková, Pavol Lichvár 
                   Starostka obce : Daniela Lichvárová 
                   Zapisovateľka : Zuzana Hajtmanová 
                   Hlavný kontrolór : Ing. Anna Príbeliová 
                          
 
NAVRHOVANÝ POGRAM : 
      

1)   Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ 

2)   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3)   Kontrola uznesení 

4)   Úprava rozpočtu - Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 

5)   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2016 

6)   Záverečný účet obce za rok 2016 – schválenie 

7)   Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 - tvorba rezervného fondu 

8)   Správa kontrolnej činnosti za I. polrok 2017 

9)   Informácie o podaných projektoch 

10)  Informácie o ďalšej výzve  

11)  Diskusia 

12)  Uznesenie  

13)  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  boli prítomní všetci poslanci ( viď. prezenčná listina).  
Po otvorení rokovania starostka obce navrhla zmenu programu , ktorý predložila na schválenie. 
Navrhovaný program rokovania bol jednohlasne schválený. 
 
SCHVÁLENÝ POGRAM : 
      

1)   Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ 

2)   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3)   Kontrola uznesení 

4)   Úprava rozpočtu - Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 

5)   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2016 

6)   Záverečný účet obce za rok 2016 – schválenie 

7)   Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 - tvorba rezervného fondu 

8)   Správa kontrolnej činnosti za I. polrok 2017 

9)   Informácie o podaných projektoch 

10) Schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu : „ Žiadosť o NFP na    

       SO v rámci OP Kvalita životného prostredia na realizáciu projektu „ Stavebné úpravy  

       budovy Obecného úradu v obci Bátorová „ 

11) Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č.2/2017 



12)  Informácie o ďalšej výzve  

13)  Diskusia 

14)  Uznesenie  

15)  Záver 

UZNESENIE č.159 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje zmenu programu rokovania OZ 
 
Prítomní poslanci :     5 ( Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár, Ján Máth, Mgr. M.Kukučková) 
Hlasovanie: za:            5( Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár, Ján Máth, Mgr. M.Kukučková)
         Proti:       0                

        Zdržal sa:0 

 
 

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

Overovatelia zápisnice :  Mgr. Mária Kukučková, Ján Máth 

Zapisovateľ:    Zuzana Hajtmanová – pracovníčka OcU 

UZNESENIE č.160 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje za zapisovateľa pani Zuzanu Hajtmanovú a za 

overovateľov pána J. Mátha   a Mgr. M. Kukučkovú 

Prítomní poslanci :     5 ( Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár, Ján Máth, Mgr. M.Kukučková) 
Hlasovanie: za:            5( Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár, Ján Máth, Mgr. M.Kukučková)
         Proti:       0                

        Zdržal sa:0 
 
 

K bodu č. 3  Kontrola uznesení  
Kontrolu uznesení a jej výsledky plnenia predložila starostka obce : 
K Uzneseniu č 158-  starostka obce poskytne bližšie informácie v bode č. 9 a č.10 na dnešnom 
zasadnutí 
 
UZNESENIE č.161 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie kontrolu uznesení  
 
Prítomní poslanci :     5 ( Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár, Ján Máth, Mgr. M.Kukučková) 
Hlasovanie: za:            5( Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár, Ján Máth, Mgr. M.Kukučková)
         Proti:       0                

        Zdržal sa:0 
 
 

K bodu č. 4 Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č.1/2017 
V tomto bode starostka obce predložila Rozpočtové opatrenie č.1/2017.V rozpočtovom opatrení  
č. 1/2017 sa vykonali zmeny a to : Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov 
v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c)  . Tieto zmeny vykonala starostka obce dňa 30.03.2017, na základe 
uznesenia č. 154 zo dňa 23.01.2017 (  viď. Príloha ). 
Ján Máth – poslanec, pýta sa príčinu zvýšenia za energie –t.j. plynu. Starostka obce vo svojej 
odpovedi uviedla, že nakoľko sú staré okná a netesnia, je veľký únik tepla a samozrejme bola tuhá 
a dlhá zima.  



 
UZNESENIE č. 162  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 
 
Prítomní poslanci :     5 ( Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár, Ján Máth, Mgr. M.Kukučková) 
Hlasovanie: za:            5( Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár,  Mgr. M.Kukučková)                    
         Proti :       0 

        Zdržal sa:1 ( Ján Máth) 
 

 
K bodu č.5 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2016 

V tomto bode dostáva slovo kontrolórka obe, ktorá poslancom OZ predniesla stanovisko hlavného 
kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2016( viď. Príloha) . 
 
UZNESENIE č.163 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  
za rok 2016 
 
Prítomní poslanci :     5 ( Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár, Ján Máth, Mgr. M.Kukučková) 
Hlasovanie: za:            5( Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár, Ján Máth, Mgr. M.Kukučková)
         Proti:       0                

        Zdržal sa:0 
 

K bodu č. 6 Záverečný účet obce za rok 2016 – schválenie 

Návrh záverečného účtu za rok 2016 poslanci OZ mali k nahliadnutia už doma. K uvedenému bodu 
nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky. Pán Ján Máth sa zdržal hlasovania. 

 
UZNESENIE č.164  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  celoročné hospodárenie bez výhrad. 

Prítomní poslanci :     5 ( Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár, Ján Máth, Mgr. M.Kukučková) 
Hlasovanie: za:            5( Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár,  Mgr. M.Kukučková)                    
         Proti :       0 

        Zdržal sa:1 ( Ján Máth) 
 
 

K bodu č. 7 Použitie  prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 - tvorba 

rezervného fondu 
 
UZNESENIE č.165 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného 

fondu vo výške 14 651,45 EUR. 

Prítomní poslanci :     5 ( Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár, Ján Máth, Mgr. M.Kukučková) 
Hlasovanie: za:            5( Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár, Ján Máth, Mgr. M.Kukučková)
         Proti:       0                

        Zdržal sa:0 
 

 

 

 



K bodu č.8  Správa kontrolnej činnosti za I. polrok 2017 

Hlavný kontrolór obce Ing. Príbeliová predniesla poslancom OZ  „Správu o výsledku kontroly 

č. 1/2017 „ ( viď. príloha ). 
Taktiež HK obce v tomto bode predložila „ Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017“ 

 

UZNESENIE č.166 A) 

Obecné zastupiteľstvo obce Bátorová berie na vedomie    „Správu o výsledku kontroly č. 1/2017“ 
 
UZNESENIE č.166 B) 

Obecné zastupiteľstvo obce Bátorová schvaľuje „ Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017“ 
 
Prítomní poslanci :     5 ( Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár, Ján Máth, Mgr. M.Kukučková) 
Hlasovanie: za:            5( Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár, Ján Máth, Mgr. M.Kukučková)
         Proti:       0                

        Zdržal sa:0 
 

K bodu č. 9 Informácie o podaných projektoch 
Starostka obce informovala prítomných poslancov o podaných projektoch : 

- Žiadosť o NFP na  SO v rámci OP Kvalita životného prostredia na realizáciu projektu 

„ Stavebné úpravy budovy Obecného úradu v obci Bátorová „ 

- Žiadosť na vybudovanie kanalizácie v obci 

- Žiadosť na rekonštrukciu a modernizáciu miestneho rozhlasu 

- Žiadosť o rekonštrukciu miestnych komunikácií 
 

UZNESENIE č.167 

Obecné zastupiteľstvo obce Bátorová berie na vedomie  informáciu o podaných projektoch 
 
Prítomní poslanci :     5 ( Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár, Ján Máth, Mgr. M.Kukučková) 
Hlasovanie: za:            5( Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár, Ján Máth, Mgr. M.Kukučková)
         Proti:       0                

        Zdržal sa:0 
 

K bodu č. 10  Schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu : „ 

Žiadosť o NFP na   SO v rámci OP Kvalita životného prostredia na realizáciu projektu „ 

Stavebné úpravy budovy Obecného úradu v obci Bátorová „ 

Na základe vypracovaného rozpočtu, týkajúceho sa stavebných úprav budovy Obecného úradu 

starostka obce predložila poslancom OZ celkové oprávnené výdavky ( COV) v sume cca 250 000 € . 

Uvedený projekt bude obsahovať nasledovné položky :  

- stavebná časť          232 238,23 € 

- energetický audit               744,00 € 

- stavebné náklady ( externý manažment) do 3%        6 967,15 € 

- stavebné náklady ( predpísaná stavebná rezerva ) do 2,5 %                  5 805,96 € 

- stavebný dozor – cca do 1,5 % zo stavby                    3 483,57 € 

- publicita a informovanosť                300,00€ 

_____________________________________________________________________ 

Spolu :          249 538,91 € 

 
Z Celkových oprávnených výdavkov, výška spolufinancovania projektu zo strany obce by bola vo 

výške cca 12 500 €.  



       
P. Príbeli – poslanec : pýta sa, prečo sa zase navýšila suma zo spomínaných cca 200 000 € o ďalších 
50 000 €.  
Pani starostka uviedla, že na základe rozšírenia projektovej dokumentácie o bezbariérový vstup do 
budovy a fotovoltaické panely  na využitie ohrevu úžitkovej vody sa zvýšili celkové náklady   
vypracovaného projektu.         
P.Máth- poslanec – napriek tomu, že súhlasí so stavebnými úpravami  budovy Obecného úradu, 
nesúhlasí s navýšenou sumou na 250 000 €, ale len sumou do výšky 200 000 € ako to bolo uvedené 
na predchádzajúcom zasadnutí. 
Po krátkej rozprave, ostatní prítomní poslanci súhlasili s uvedeným rozpočtom a p. poslanec Príbeli 
preto navrhuje zrušiť uznesenie z predchádzajúceho zasadnutia a prijať nové uznesenie na 
predloženie žiadosti.     
        

UZNESENIE č.168 A) 

Obecné zastupiteľstvo obce Bátorová ruší Uznesenie č.158 zo dňa 21.03.2017 o podaní žiadosti 
o NFP z operačného programu „ Kvalita životného prostredia“ v rámci prioritnej osi 4 vo výške 200 
tisíc EUR. 
 

Prítomní poslanci :     5 ( Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár, Ján Máth, Mgr. M.Kukučková) 
Hlasovanie: za:            5( Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár, Ján Máth, Mgr. M.Kukučková)
         Proti:       0                

        Zdržal sa:0 
 

UZNESENIE č.168 B) 

Obecné zastupiteľstvo obce Bátorová schvaľuje predloženie  Žiadosti o NFP na   SO v rámci OP 

Kvalita životného prostredia na realizáciu projektu „ Stavebné úpravy budovy Obecného 

úradu v obci Bátorová „ v nasledovnom znení: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 

I. predloženie  Žiadosti o NFP na   SO v rámci OP Kvalita životného prostredia na 

realizáciu projektu „ Stavebné úpravy budovy Obecného úradu v obci Bátorová,“ 

II. výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany obce 

Bátorová ako žiadateľa o NFP vo výške 12 500,00 EUR z celkových oprávnených 

výdavkov 250 000, 00 EUR, ako aj výšku neoprávnených výdavkov, o ktoré bola 

znížená výška celkových oprávnených výdavkov v dôsledku plánovanej úspory 

energie na vykurovanie, 

III. predloženie Žiadosti o NFP pod kódom výzvy , t.j. OPKZP-PO4-SC431-2017-19. 
 
Prítomní poslanci :     5 ( Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár, Ján Máth, Mgr. M.Kukučková) 
Hlasovanie: za:            4( Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár, Mgr. M.Kukučková)                   
         Proti :      1 ( Ján Máth ) 

        Zdržal sa:0 

 

K bodu č. 11 Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č.2/2017 
Vzhľadom na skutočnosť, že v predchádzajúcom bode bolo schválené spolufinancovanie projektu „  

Stavebné úpravy budovy Obecného úradu v obci Bátorová,“ vo výške cca 12 500,00 € a faktúra za 

vypracovanie projektového hodnotenia na objekt – Obecný úrad Bátorová ( ktorá súvisí s uvedeným 

projektom ) je vo výške 480,00 €, starostka navrhuje celkovú sumu vo výške 12 980,00 € čerpať 

z rezervného fondu obce . Návrh starostky poslanci OZ jednohlasne schválili. 

 



 

UZNESENIE č.169 

Obecné zastupiteľstvo obce Bátorová schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 t. j.  čerpanie 
finančných prostriedkov vo výške 12 980,00 € na spolufinancovanie projektu „ Stavebné úpravy 
budovy Obecného úradu v obci Bátorová .“ (viď. Príloha) 
 
Prítomní poslanci :     5 ( Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár, Ján Máth, Mgr. M.Kukučková) 
Hlasovanie: za:            5( Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár, Ján Máth, Mgr. M.Kukučková)
         Proti:       0                

        Zdržal sa:0 
 
 

K bodu č. 12 Informácie o ďalšej výzve 
Starostka obce informuje poslancov OZ o novej Výzve, poskytujúcej dotáciu na podporu investícií do 
vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo 
vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. 
Zdrojom pomoci tejto výzvy je Program rozvoja vidieka.  
Oprávneným žiadateľom môžu byť obce s počtom obyvateľov do 1000 ( vrátane ) a výška podpory je 
100 % z celkových oprávnených výdavkov. Výzva podporuje šesť prioritných oblastí. Jednou z týchto 
oblastí, ktorú pani starostka navrhuje je Aktivita č.2 – investície zamerané na zriadenie nových domov 
smútku, ich prístavby/ prestavbu, rekonštrukciu a modernizáciu, vrátane ich okolia. 
Pán Máth – poslanec, navrhuje opravu cintorína z vlastných zdrojov a pýta si, či sa z tejto výzvy nedá 
požiadať na vyčistenie rigolov ( pri rodinnom dome pána Farbiarka ), nakoľko je to v hroznom stave. 
Pán Príbeli – poslanec, podotkol, že v dome smútku by bolo dobré zrekonštruovať hlavne rozhlas. 
Slečna Kukučková – poslankyňa – navrhuje vybudovanie amfiteátra v obci. 
Nakoľko názory poslancov boli rozchádzajúce, dohodli sa, že k uvedený bod sa prerokuje na 
najbližšom zasadnutí.  
 

UZNESENIE č.170 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie podanie informácie o ďalšej výzve 

Prítomní poslanci :     5 ( Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár, Ján Máth, Mgr. M.Kukučková) 
Hlasovanie: za:            5( Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár, Ján Máth, Mgr. M.Kukučková)
         Proti:       0                

        Zdržal sa:0 
 

K bodu č. 13 Diskusia 
P. Máth – poslanec, sa pýta, či sa v Bytovom dome vyriešil problém, ktorý bol, lebo sa dopočul, že 

tam boli problémy s vlhkosťou. Pani starostka vo svojej odpovedi uviedla, že sa  urobilo odvodnenie, 

aby dažďová voda z čatorní odtekala a tým sa problém vyriešil. 

P. Máth sa ďalej pýta, prečo sa nekosí ihrisko.  

Pani starostka sa vyjadrila, že s pánom Lichvárom Pavlom ( člen výboru TJ INTER Bátorová), sa 

dohodli, že o ihrisko sa budú starať futbalisti, nakoľko na aktivačných prácach je momentálne len 

jeden chlap ( Ján Gonda) a sám nestíha. Najprv sa pokosia obecné pozemky a cintorín a potom 

ostatné plochy.  

 

UZNESENIE č.171 

Obecné zastupiteľstvo obce Bátorová berie na vedomie diskusné príspevky. 
Prítomní poslanci :     5 ( Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár, Ján Máth, Mgr. M.Kukučková) 
Hlasovanie: za:            5( Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár, Ján Máth, Mgr. M.Kukučková)
         Proti:       0                



        Zdržal sa:0 
K bodu č. 14 Uznesenie 
V tomto bode bol predložený návrh uznesení č. 159 –č. 171 
 
K bodu č. 15 Záver 
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a  zasadnutie OZ ukončila. Zasadnutie OZ bolo ukončené  
o 18,10 hod. 
 
 

 

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

 

Overovatelia :  Mgr. Mária Kukučková .............. ...................,  Ján Máth ........................................ 

 

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

      

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


