
Zápisnica 

z  21.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Bátorová,  
konaného dňa 06.10.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

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)   Predloženie kroniky 

5)   Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 

6)   Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 – úprava rozpočtu 

7)   Diskusia 

8)   Uznesenie  

9)   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).  
 

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

Overovatelia zápisnice :  Bc. Tomáš Hajtman, Ján Príbeli 

Zapisovateľ:    Zuzana Hajtmanová – pracovníčka OcU 

K bodu č. 3  Kontrola uznesení  
Kontrolu uznesení a jej výsledky plnenia predložila starostka obce . 
V rámci tohto bodu sa pani starostka vrátila k prerokovaniu Uznesenia č. 170 , aby sa poslanci OZ 
vyjadrili k podaniu žiadosti na ďalšiu výzvu.  
Na úvod však pani starostka dáva do pozornosti poslancom OZ, že vzhľadom k tomu, že  sú podané tri 
žiadosti - výzvy ( na rekonštrukciu miestnych komunikácií, na rekonštrukciu budovy OcU a cez 
Mikroregión na obstaranie kompostérov – riešenie pre biologicky rozložiteľný odpad) , neodporúča 
otvárať ďalšiu výzvu z finančných dôvodov.  
Kukučková – poslankyňa – nesúhlasí s návrhom pani starostky, a je za podanie žiadosti a to na 
výstavbu amfiteátra alebo oddychovej zóny pri kultúrnom dome.  
Príbeli – poslanec – uvádza, že v prípade priznania dotácie na už podané žiadosti, obec bude musieť 
určitou sumou prispieť k spolufinancovaniu. 
Kukučková – poslankyňa – navrhuje finančnú situáciu riešiť úverom ,nakoľko sú obce, ktoré majú 
podané aj 3-4 projekty a riešia to prijatím úveru.  
Máth – poslanec – navrhuje upraviť rigol pri rodinnom dome pána Farbiaka. 
Starostka uvádza, že na takýto projekt nie je výzva.  



Pani starostka – ďalej uvádza, že za kultúrnym domom je dosť malý priestor a záhrada nie je vo 
vlastníctve obce.  
Máth – poslanec – dáva návrh na odkúpenie tohto pozemku. 
S týmto návrhom súhlasili všetci prítomní poslanci OZ . 
 
UZNESENIE č.172 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová odporúča starostke obce  začať konanie na odkúpenie 
pozemku  so spoluvlastníkmi pozemku  – ( t.j. orná pôda vo výmere 2621 m2 na par.č. 142/3 zapísané 
na  LV č.615 v katastrálnom území Bátorová 
 
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 Predloženie kroniky . 
Starostka obce predložila poslancom OZ ospravedlnenie o neúčasti a nepredložení zápisu do 
kroniky od p. Máthovej ( viď. Príloha ) a súčasne predkladá poslancom OZ návrh na Štatút 
kronikára obce Bátorová. 
 

K bodu č. 5 Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č.3/2017 
V tomto bode starostka obce predložila Rozpočtové opatrenie č.3/2017, V rámci tohto opatrenia zo 
dňa 31.8.2017 boli vykonané zmeny a to : Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 
písm. a).  (  viď. Príloha ). 
 
UZNESENIE č. 173  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 
 
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. 6 Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č.4/2017 
V tomto bode starostka obce predložila návrh na úpravu rozpočtu - Rozpočtové opatrenie č.4/2017 
(  viď. Príloha ). 
 
UZNESENIE č. 174 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 
 
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. 7 Diskusia 
Starostka obce predložila poslancom OZ návrh na „ Všeobecné záväzné nariadenie Obce 
Bátorová č. 01/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb „. 



Kukučková – poslankyňa – pýta sa, či by sa nemohli spojiť susedné obce a vybudovať skládku 
na spoločný odpad. 
Starostka – uvažuje nad tým, že pri kanalizačnom domčeku by sa mohol vybudovať tzv.  
„ zberný dvor“ . Išlo by o jednoduché oplotenie kontajnerov, kde by obyvatelia pri väčšom 
upratovaní ukladali odpad. Tohto času však nemáme na to pracovnú silu ( cez aktivačné 
práce máme len jedného chlapa a jednu ženu ). Tento nápad poslanci uvítali. 
P. Máth – poslanec, tlmočí sťažnosť pani Jamberovej ( za potokom), ktorá vyjadruje nespokojnosť, že 

sa nekosilo okolo potoka a pri moste a taktiež by uvítali vybudovanie chodníka k mostu.  

Starostka – dáva poslancom na vedomie, že nakoľko nie sú ľudia na aktivačných prácach a nemá kto 

kosiť, bude musieť kosenie riešiť cez firmu.  

P. Máth  - poslanec, s týmto návrhom nesúhlasí, nakoľko obec má aj traktor na kosenie a opätovne 

ako už v minulosti, navrhuje zamestnať niekoho, kto by tieto práce vykonával ( či už kosenie, čistenie 

járkov alebo akékoľvek pomocné práce ). 

Všetci prítomní sa s návrhom poslanca Mátha stotožnili a skonštatovali, že aj finančne by to bolo pre 

obec lepšie riešenie ako vyplácať firme, či by to bolo formou dohody alebo aj na pracovnú zmluvu na 

určitý úväzok.  

P. Máth  - poslanec – žiada poslancov OZ o úpravu v rozpočte za TJ INTER . Nakoľko neboli vyčerpané 

finančné prostriedky vo forme dotácií, navrhuje výmenu okien a dverí na TJ budove. Po zvážení 

všetkých skutočností poslanci OZ súhlasili s nákupom okien a dverí ( úprava rozpočtu bude zahrnutá 

do Rozpočtového opatrenia č.4/2017). Ďalej p. Máth vyzval pána poslanca Lichvára, aby do 

15.11.2017 spoločne podali vyúčtovanie za TJ INTER Bátorovú. 

 

UZNESENIE č.175 

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. 8 Uznesenie 
V tomto bode bol predložený návrh uznesení č. 172 –č. 175 
 
K bodu č. 9 Záver 
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a  zasadnutie OZ ukončila. Zasadnutie OZ bolo ukončené  
o 18,45 hod a zároveň sa poslanci dohodli na najbližšie stretnutie, ktoré bude 09.11.2017 o 17, 00 
hod. 
 
 

 

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

 

Overovatelia : Bc. Tomáš Hajtman   .............. ...................,  Ján Príbeli ........................................ 

 

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

      

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


