
Zápisnica 

z  23.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Bátorová,  
konaného dňa 13.12.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  Poslanci : Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, Ján Máth, Pavol Lichvár 
                   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)   Predloženie a odovzdanie kroniky – p. Máthová 
5)   VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO - schválenie 
6)   VZN o el. komunikácií 
7)   Štatút kronikára 
8)   Zásady hospodárenia s FP obce Bátorová 
9)   Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie 5/2017 – na vedomie 
10) Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie 6/2017 – návrh 
11) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2018 -2020 
12) Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2019-2020 
13) Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2018 
14) Správa nezávislého audítora k záverečnému účtu za rok 2016 
15) Kúpa pozemku za KD 
16) Diskusia 
17) Uznesenie 
18) 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 štyria poslanci z piatich( viď. prezenčná listina). Pani  M. 
Kukučková sa ospravedlnila. 
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 : Pavol Lichvár, Ján Príbeli 

Zapisovateľ:    Zuzana Hajtmanová – pracovníčka OcU 

K bodu č. 3  Kontrola uznesení  
K tomuto bodu sa pani starostka vyjadrila, že sa jednotlivé uznesenia priebežne plnia. 
 
UZNESENIE č. 180 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie kontrolu uznesení. 
 



 
 
K bodu č. 4 Predloženie a odovzdanie kroniky – p. Máthová 
Starostka obce informovala poslancov OZ o predložení kroniky, ktorá sa nachádza t. č. 
u kronikárky obce, pani Máthovej. 
Pani Máthová sa telefonicky ospravedlnila za neprítomnosť 
 
UZNESENIE č. 181 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie predloženie kroniky – 
 ( termín do 15.12.2017) 
 

K bodu č. 5 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO - schválenie 
Na základe predloženého návrhu  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 
z predchádzajúceho zasadnutia, starostka obce predložila uvedené VZN ... na schválenie. 
 
UZNESENIE č. 182 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje  VZN č. 2/2017 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za KO a DSO  
 
Prítomní poslanci :     4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, P. Lichvár) 
Hlasovanie: za:            4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, P. Lichvár)         
Proti:       0               
Zdržal sa:0 
 

 
K bodu č. 6 VZN o el. komunikácií 
V tomto bode starostka obce predložila VZN o el. komunikácií. 

 
UZNESENIE č. 183 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje  VZN č. 2/2017 o el. komunikácií 
 
Prítomní poslanci :     4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, P. Lichvár) 
Hlasovanie: za:            4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, P. Lichvár)         
Proti:       0               
Zdržal sa:0 

 
K bodu č. 7 Štatút kronikára 
 Na základe predloženého návrhu Štatútu kronikára obce Bátorová zo dňa 06.10.2017, 
starostka obce predkladá Štatút kronikára na schválenie. 
 
UZNESENIE č. 184 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje  Štatút kronikára obce Bátorová 

 
Prítomní poslanci :     4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, P. Lichvár) 
Hlasovanie: za:            4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, P. Lichvár)         
Proti:       0               
Zdržal sa:0 
 

Komentár od [HZ1]:  

Komentár od [HZ2]:  

Komentár od [HZ3]:  



K bodu č. 8 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Bátorová 
V tomto bode starostka obce predkladá Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 
Bátorová, nakoľko sa oproti do teraz platných „ Zásad ...“ zmenil zákon o finančnej kontrole a od 
1.1.2019 nastanú určité zmeny v rozpočtovaní príjmov a výdavkov. 
 
UZNESENIE č. 185 

A) Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová ruší Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami 
obce Bátorová zo dňa 20.08.2015 – uznesenie č.56 

B)  Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje  Zásady hospodárenia s finančnými 
prostriedkami obce Bátorová 
 

Prítomní poslanci :     4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, P. Lichvár) 
Hlasovanie: za:            4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, P. Lichvár)         
Proti:       0               
Zdržal sa:0 
 

K bodu č. 9 Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie 5/2017 – na vedomie 
Starostka obce predkladá poslancom OZ Rozpočtové opatrenie č. 5/2017, v ktorom sa vykonali 

zmeny Presunom rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) , a Povolené prekročenie 

príjmov a povolené prekročenie výdavkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c) ( viď. Príloha ) 

UZNESENIE č. 186 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 5/2017 
 

K bodu č. 10 Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie 6/2017 – návrh 
Starostka obce predkladá poslancom OZ návrh na úpravu rozpočtu -Rozpočtové opatrenie č. 6/2017, 

v ktorom sú navrhnuté   zmeny Presunom rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) , 

a Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c) ( 

viď. Príloha ) 

UZNESENIE č. 187 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 6/2017 
 
Prítomní poslanci :     4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, P. Lichvár) 
Hlasovanie: za:            4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, P. Lichvár)         
Proti:       0               
Zdržal sa:0 

 

K bodu č.11 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2018 -2020 
Hlavný kontrolór obce Bátorová Ing. Anna Príbeliová predložila poslancom OZ odborné stanovisko 
hlavného kontrolóra k materiálu Rozpočet obce Bátorová na rok 2018 a viacročnému rozpočtu na 
roky 2019 - 2020 
 
UZNESENIE č.188 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra 
k materiálu Rozpočet obce Bátorová na rok 2018 a viacročnému rozpočtu na roky 2019 - 2020 
 
K bodu č. 12 Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného  rozpočtu na roky 2019-2020 
K predloženému materiálu Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročnému rozpočtu na roky 2019-2020 
nikto z prítomných nemal pripomienky. 
 

Komentár od [HZ4]:  



 
 
UZNESENIE č.189 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje  Rozpočet obce Bátorová na rok 2018 
 
Prítomní poslanci :     4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, P. Lichvár) 
Hlasovanie: za:            4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, P. Lichvár)         
Proti:       0               
Zdržal sa:0 
 
UZNESENIE č.190 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie Viacročný rozpočet na roky 2019 - 2020 

 

K bodu č. 13 Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2018 a správa z  vykonanej kontroly za II. 

polrok 2017 
Hlavný kontrolór obce Bátorová Ing. Anna Príbeliová  predložila Návrh plánu kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce Bátorová na I. polrok 2018. Nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky. 
 
UZNESENIE č.191 

A) Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na I. polrok 2018 

B) Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie správu o vykonanej kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017 
 

Prítomní poslanci :     4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, P. Lichvár) 
Hlasovanie: za:            4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, P. Lichvár)         
Proti:       0               
Zdržal sa:0 
 
K bodu č. 14 Správa nezávislého audítora k záverečnému účtu za rok 2016 
Starostka obce prečítala poslancov OZ správu nezávislého audítora , určenú pre poslancov OZ. 
 

UZNESENIE č.192 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie správu nezávislého audítora k záverečnému 

účtu za rok 2016. 

 

K bodu č. 15 Kúpa pozemku za KD 
Starostka obce informovala prítomných poslancov, že AGROSPOL Nenince nenamietal voči 
predaju pozemku za kultúrnym domom, ktorý vlastní v spoluvlastníckom podiele 1/2  
na parc. č. 142/3, vo výmere 2621 m2 – ako orná pôda za cenu 288,31 EUR. 
Pán Vrško Pavel, ktorý vlastní ďalšiu polovicu uvedeného pozemku sa opätovne nevyjadril 
k predaju uvedeného pozemku. Starostka uviedla, že ak sa do konca roka neozve, bude to 
riešiť v novom roku. 
   
UZNESENIE č.193 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje kúpu pozemku do podielového vlastníctva obce 
Bátorová, a to : parc. Registra „C“ č. 142/3, orná pôda o výmere 2621 m2, v obci Bátorová, okres 
Veľký Krtíš, kat. ú. Bátorová, od podielového spoluvlastníka: AGROSPOL Nenince, s.r.o., so sídlom 
Zvolenská cesta 2740 , Lučenec 984 01, IČO : 47 148 896, v spoluvlastníckom podiele ½, do 

Komentár od [HZ5]:  



podielového vlastníctva obce Bátorová a to za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 288,31 EUR ( slovom 
dvestoosemdesiatosem eur a tridsaťjeden centov) medzi obcou Bátorová ako kupujúcim a 
AGROSPOL Nenince, s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 2740 , Lučenec 984 01, IČO : 47 148 896, ako 
predávajúcim. 
 
Prítomní poslanci :     4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, P. Lichvár) 
Hlasovanie: za:            4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, P. Lichvár)         
Proti:       0               
Zdržal sa:0 

 

K bodu č. 16 Diskusia 
Starostka obce informuje poslancov o podanej žiadosť od TJ INTER Bátorová, v ktorej chýbajú určité 
prílohy. Taktiež  vyjadruje nespokojnosť voči  vyúčtovaniu za predchádzajúci rok. 
Máth – poslanec- sa zapája do tejto diskusie a žiada starostku o preplatenie zakúpených dresov pre 
žiakov.  
Starostka – vo svojej odpovedi uvádza, že nesúhlasí s preplatením dresov, nakoľko táto položka nie je 
uvedená ani vo „ VZN o dotáciách ...“ a ani v predloženej žiadosti. Ďalej  informuje poslancov, že  
p. Máth ( ako jeden z členov TJ INTER Bátorová) si neplní povinnosti a nerešpektuje uvedené 
 „ VZN ...“ a zmluvu, ktorá bola podpísaná začiatkom roka s bývalým predsedom pánom Ubertášom. 
Ďalej uvádza, že pri neplnení povinností pozastaví poskytovanie dotácie na rok 2018. 
Pán Máth – nesúhlasí s pani starostkou a uvádza, že v prílohe „ VZN“ sa   ako oprávnené výdavky 
uvádzajú nákupy, ktoré nie sú konkretizované. Ďalej sa pýta  , akým právom prevzali pán Lichvár 
a pán Vrbovkai finančné prostriedky od obce, keď na to nemali právo . 
Pani starostka uvádza, že obaja menovaní boli poverení predsedom o prevzatie finančných 
prostriedkov. Zároveň žiada Obecné zastupiteľstvo, aby sa k uvedenej veci vyjadrilo. 
Príbeli – poslanec- nevidí problém s úhradou dresov, nakoľko v uvedenom „ VZN“, sú ako oprávnené 
výdavky uvedené -  nákupy ( tzn. Všeobecne nákupy). 
Situácia sa vyústi  do slovných urážok medzi pánom Lichvárom a pánom Máthom.  
Po zvážení všetkých skutočností, však poslanci OZ súhlasia s pridelením dotácie na rok 2018 s tým, že 
do 15.12.2017  sa má doplniť podaná žiadosť o potrebné prílohy. 
 
Ďalej starostka informuje poslancov ohľadom podaných  žiadostí. 
 
Máth . poslanec – tlmočí sťažnosť od občana pána Kalmára Tibora, ktorý sa sťažuje na vypúšťanie 
žúmp v obci a chce vedieť ako sa to bude riešiť v budúcnosti. 
Pani starostka uvádza, že žiaľ  od začiatku dediny až po koniec , každý vypúšťa. 
Pani Hajtmanová – sa zapája do tejto diskusie a je si istá, že pán Kalmár poukazuje na jej osobu 
a pýta sa pána poslanca  Mátha, či má vedomosť o tom, kde likviduje odpad pán Kalmár.  
Máth – poslanec –  priznáva, že to sa ho nepýtal, ale do ďalšieho asadnutia zistí. Ďalej sa k uvedenej 
veci vyjadril tak, že  keby býval na uvedenej strane, sám by vypúšťal do járku odpad, pretože je to 
chyba Obce , že nie je kanalizácia v obci. 
 
UZNESENIE č.194 
Obecné zastupiteľstvo obce Bátorová berie na vedomie diskusné príspevky. 
 
 
 
 
 
 
 



UZNESENIE č.195 
Obecné zastupiteľstvo obce Bátorová schvaľuje poskytnutie dotácie pre TJ INTER Bátorová 
s výhradou, že budú doplnené všetky prílohy k žiadosti – termín do 15.12.2017 
 
Prítomní poslanci :     4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, P. Lichvár) 
Hlasovanie: za:            4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, P. Lichvár)         
Proti:       0               
Zdržal sa:0 
 
 
K bodu č.16 Uznesenie 
 
K bodu č.17 Záver 
Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť a spoluprácu v roku 2017 a zasadnutie OZ 
ukončila.  
 
 

 

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

 

Overovatelia :Pavol Lichvár .............. ...................,  Ján Príbeli........................................ 

 

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

      

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


