
Zápisnica 

z  22.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Bátorová,  
konaného dňa 09.11.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

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

1)   Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ 
2)   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
3)   Kontrola uznesení 
4)   Upozornenie prokurátora  
5)   VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO - návrh 
6)   VZN o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj - návrh 
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  prítomní štyria poslanci z piatich( viď. prezenčná listina). Pán Lichvár 
Pavel sa ospravedlnil. 
S navrhnutým programom všetci prítomní súhlasili. 
 

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 

K bodu č. 3  Kontrola uznesení  
Kontrolu uznesení a jej výsledky plnenia predložila starostka obce . 
K Uzneseniu č.172 zo dňa 06.10.2017 v ktorom 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, starostka 
dala nasledovné vyjadrenie. Pán Vrško, ako jeden z vlastníkov uvedeného pozemku, je ochotný tento 
pozemok predať a zároveň dal cenovú ponuku na uvedený pozemok, ktorý žiada vyvesiť na úradnú 
tabuľu v obci do 20.11.2017. Ďalší vlastník AGROSPOL, s.r.o. zastúpený konateľom Ing. Ondrejom – 
taktiež nemá žiadne námietky voči predaju týchto pozemkov, ale zatiaľ sa k cene nevyjadril.  
Takže tento bod ostáva naďalej v štádiu rokovania. 
 
UZNESENIE č. 176 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie kontrolu uznesení. 
 

 
 



K bodu č. 4 Upozornenie prokurátora 
Starostka obce informovala poslancov OZ a predložila upozornenie prokurátora na porušenie 
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady ( spis č. 119/2017). Z tohto dôvodu starostka obce predložila návrh VZN č. 2/2017, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V uvedenom návrhu sú zapracované všetky 
zmeny právnej úpravy v súvislosti s platnými zákonmi. 
 
UZNESENIE č. 177 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie upozornenie prokurátora  
 

K bodu č. 5 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO - návrh 
Na základe upozornenia prokurátora,  starostka obce predložila návrh VZN č. 2/2017, ktorým 
sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. V uvedenom návrhu sú zapracované všetky zmeny 
právnej úpravy v súvislosti s platnými zákonmi. 
 
UZNESENIE č. 178 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie návrh  VZN č. 2/2017 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za KO a DSO  
 
K bodu č. 6 VZN o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj - návrh 
V tomto bode starostka obce predložila návrh na VZN o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj .K 
uvedenému VZN sa zatiaľ poslanci OZ nevyjadrili. 

 
K bodu č. 7 Diskusia 
Starostka v tomto bode informovala poslancov OZ ohľadom prepožičania kontajnerov   pre 
firmu Márius Pedersen a.s, Trenčín ( spoločnosť, ktorá uskutočňuje v obci zber a vývoz 
komunálneho odpadu). Starostka uvádza, že pán Sojka ju oslovil ohľadom prepožičania 
dvoch kontajnerov na pol roka. Poslanci OZ s prepožičaním súhlasia pod tou podmienkou, 
aby kontajner bol vrátený v takom stave v akom bol požičaný a jeden vývoz od cintorína 
bude uskutočnený bezplatne. 
 
UZNESENIE č. 179 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje  prepožičanie dvoch kontajnerov na pol roka 
pre firmu Márius Pedersen, a.s. Trenčín, pod podmienkou,  jeden vývoz od cintorína bude 
uskutočnený bezplatne. 
 
Prítomní poslanci :     4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, Mgr. M. Kukučková) 
Hlasovanie: za:            4(Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, Mgr. M. Kukučková)         
Proti:       0               
Zdržal sa:0 
 
K bodu č. 8 Uznesenie 
V tomto bode bol predložený návrh uznesení č. 176 –č. 1759 
 
 
 
 



K bodu č. 9 Záver 
Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť a  zasadnutie OZ ukončila. Zasadnutie OZ 
bolo ukončené  o 18,30 hod a zároveň sa poslanci dohodli na najbližšie stretnutie, ktoré bude 
13.12.2017 o 17, 00 hod. 
 
 

 

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

 

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

 

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

      

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


