
Zápisnica 

z  24.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Bátorová,  
konaného dňa 28.02.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

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

1)   Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ 
2)   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
3)   Kontrola uznesení 
4)   Predloženie a schválenie zápisu do kroniky za roky 2014 a 2015 
5)   Schválenie sumy pre vykonanie zmeny rozpočtu starostkou obce na rok 2018 – úprava 
rozpočtu č. 1/2018 
6)   Projektové podpory -MAS 
7)   Kanalizácia 
8)   Podanie žiadosti na MF za budovu TJ 
9)   Žiadosť o odkúpenie pozemku 
10) Diskusia 
11) Uznesenie 
12) 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  ospravedlnila svoju neúčasť. 
Kontrolórka obce Ing, Príbeliová požiadala o doplnenie programu a to : Správa o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra za rok 2017 
So zmenou   programom všetci prítomní poslanci súhlasili.  
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje program rokovania so zmenou 
 
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 
Neprítomní :   1 ( Mgr. Mária Kukučková ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA : 

1)   Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ 
2)   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
3)   Kontrola uznesení 
4)   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017 

5)   Predloženie a schválenie zápisu do kroniky za roky 2014 a 2015 
6)   Schválenie sumy pre vykonanie zmeny rozpočtu starostkou obce na rok 2018 – úprava 
rozpočtu č. 1/2018 
7)   Projektové podpory -MAS 
8)   Kanalizácia 
9)   Podanie žiadosti na MF za budovu TJ 
10)   Žiadosť o odkúpenie pozemku 
11) Diskusia 
12) Uznesenie 
13) Záver 
 

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

Overovatelia zápisnice : Tomáš Hajtman, Ján Máth 

Zapisovateľ:    Zuzana Hajtmanová – pracovníčka OcU 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
 
Prítomní poslanci :      4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, Pavol Lichvár) 
Hlasovanie: za:             4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, Pavol Lichvár)         
                      Proti:         0               
                      Zdržal sa:  0 
Neprítomní :   1 ( Mgr. Mária Kukučková ) 
 

K bodu č. 3  Kontrola uznesení  
K tomuto bodu sa vyjadrila pani starostka a to k Uznesenie č.193 z 23. rokovania  OZ Obce 
Bátorová,  jednalo sa o schválenie kúpu pozemku za kultúrnym domom. Kúpa pozemku prebehla a je 
vo vlastníctve obce. 
  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie kontrolu uznesení. 
 

K bodu č. 4 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017 
V tomto bode kontrolórka obce podala poslancom OZ správu o kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra za rok 2017 ( viď. Príloha). 
 
UZNESENIE č. 196 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie Správa o kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra za rok 2017 

 
K bodu č. 5 Predloženie a schválenie zápisu do kroniky za roky 2014 a 2015 
Návrh zápisu do kroniky za roky 2014 a 2015 ( vypracovaný p. Máthovou ), bol predložený 
poslancom OZ na prerokovanie a posúdenie. 



Hajtman(poslanec)  - za rok 2015, by sa mala zaznamenať návšteva arcibiskupa v obci – 
sviatok svätého birmovania 
 
UZNESENIE č. 197 A) 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje zápis do kroniky za rok 2014 
 
UZNESENIE č. 197 B) 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje zápis do kroniky za rok 2015 – s podmienkou : 
doplniť návštevu arcibiskupa v obci Bátorová  
 
Prítomní poslanci :      4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, Pavol Lichvár) 
Hlasovanie: za:             4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, Pavol Lichvár)         
                      Proti:         0               
                      Zdržal sa:  0 
Neprítomní :   1 ( Mgr. Mária Kukučková ) 
 

K bodu č. 6 Schválenie sumy pre vykonanie zmeny rozpočtu starostkou obce na rok 2018 – 
úprava rozpočtu č. 1/2018 
Starostka Obce v zmysle §11, ods.4, písm. b) zákona č. 369/1190 Zb. o obecnom zriadení  
v z. n. p. požiadala OZ o oprávnení vykonať zmeny rozpočtu starostom obce  na rok 2018.  
Máth (poslanec)  - rád by rozhodoval o všetkých zmenách v rozpočte 
Starostka – uviedla, že pri vykonaní zmien  v rozpočte, sa Rozpočtové opatrenie predloží na ďalšom 
zasadnutí 
 
UZNESENIE č. 198 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje vykonanie zmien rozpočtu obce na rok 2018 
starostom obce a to presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 
v maximálnej výške 1 000,00 EUR na každé rozpočtové opatrenie, pričom sa nemenia celkové 
príjmy a celkové výdavky 
 
Prítomní poslanci :      4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, Pavol Lichvár) 
Hlasovanie: za:             4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár)         
                      Proti:           1 ( Ján Máth)               
                      Zdržal sa:  0 
Neprítomní :   1 ( Mgr. Mária Kukučková ) 

 
UZNESENIE č. 199 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje  úpravu rozpočtu-  
- Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 ( viď. Príloha ) 

 
Prítomní poslanci :      4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, P. Lichvár) 
Hlasovanie: za:             4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, P. Lichvár,)         
                      Proti:           1 ( Ján Máth )              
                      Zdržal sa:  0 
Neprítomní :   1 ( Mgr. Mária Kukučková ) 

 
K bodu č. 7 Projektové podpory –MAS 
V tomto bode starostka obce informuje poslancov  OZ, že vstupom do Občianskeho 
združenia Ipeľská Kotlina – Novohrad , obec získala štatút miestnej akčnej skupiny ( MAS), 



cez ktorý môže čerpať finančné prostriedky z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka (MPRV SR) . Pre našu obec je vyčlenených 41 000,00 EUR. 
Starostka navrhuje poslancom OZ z týchto finančných prostriedkov opraviť miestne 
komunikácie ( nie chodníky ako to bolo pôvodne plánované ) a to k obecným sociálnym 
bytom, poprípade miestnu komunikáciu k Fónodovcom. 
Hajtman ( poslanec) – jednoznačne je za opravu miestnych komunikácií 

Príbeli ( poslanec) – či obecné zastupiteľstvo môže rozhodovať o tom, na čo použije finančné 
prostriedky 
Starostka – áno a pre každú obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva bude 
prispôsobená výzva 
Máth ( poslanec ) – tiež je za opravu ciest, ale navrhuje uzavrieť cestu pre nákladné autá 
alebo dať nejakú výnimku  lesákom, lebo hlavne družstevníci s veľkými autami ničia cestu. 
Ďalej sa pýta, že v prípade keby boli chodníky, či by boli zakryté jarky 
Starostka – nie járky by ostali a chodník by bol realizovaný v zelenom pásme pri plotoch 
Lichvár ( poslanec ) – tiež je za opravu ciest a za  obmedzenie dopravy pre nákladné autá 
 
UZNESENIE č. 200 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje rekonštrukciu a opravu miestnych komunikácií k 
obom sociálnym bytom z finančných prostriedkov ( MAS ) 
 
Prítomní poslanci :      4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, Pavol Lichvár) 
Hlasovanie: za:             3 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, P. Lichvár, )         
                       Proti:           1 ( Ján Máth)                
                       Zdržal sa:   0 
Neprítomní :    1 ( Mgr. Mária Kukučková ) 
 

K bodu č. 8 Kanalizácia 
Starostka dáva do pozornosti poslancom OZ , že z Environmentálneho fondu je možnosť 
žiadať finančné prostriedky na vybudovanie kanalizácie. Výstavba by bola realizovaná  
etapovite a spoluúčasť obce je minimálne 5% z celkových oprávnených nákladov projektu-  
- časti projektu. Starostka ďalej uvádza, že na odporučenie projektanta Ing. Hlavatého, by sa 
celá projektová dokumentácia mala prepracovať.  Cena prepracovania projektu by bolo cca 
3400,00 EUR, ktorá zahŕňa aj územné a stavebné konanie.  
Ako I. etapu starostka navrhuje časť obce od Evanjelického kostola smerom k ihrisku, čím by 
boli po riešené rodinné domy popri hlavnej ceste a 4b.j. NŠ- sociálne byty. 
Poslanci s návrhom starostky jednoznačne súhlasili. 
 
UZNESENIE č. 201 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje  prepracovanie projektu a  podanie žiadosti na 
vybudovanie kanalizácie z Environmentálneho fondu  
Prítomní poslanci :      4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, Pavol Lichvár) 
Hlasovanie: za:             4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár, Ján Máth)         
                       Proti:           0                
                       Zdržal sa:   0 
Neprítomní :    1 ( Mgr. Mária Kukučková ) 
 
 
 
 



K bodu č. 9 Podanie žiadosti na MF za budovu TJ 
V tomto bode starostka obce dáva na vedomie poslancom OZ možnosť podať žiadosť o poskytnutie 
dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky ( MF SR) a to na opravu strechy 
a opravu fasády na budovu TJ – šatne. Spoluúčasť obce je minimálne 5% z celkových nákladov. 
 
UZNESENIE č. 202 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová  Schvaľuje podanie žiadosti na MF SR na opravu strechy 
a opravu fasády na budovu TJ – šatne, ktorá je uvedená na LV č. 179 pod súp. č.170  
 
Prítomní poslanci :      4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, Pavol Lichvár) 
Hlasovanie: za:             4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár, Ján Máth)         
                       Proti:           0                
                       Zdržal sa:   0 
Neprítomní :    1 ( Mgr. Mária Kukučková ) 
 
 
K bodu č. 10 Žiadosť o odkúpenie pozemku 

Starostka predložila žiadosť od p. Hajtmanovej, ktorá žiada Obec Bátorovú o odkúpenie pozemku 
uvedenom na LV č.179 v katastrálnom území Bátorová do osobného vlastníctva. 
Jedná sa o pozemok registra C parcelné číslo  563/19, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
36 m2 ( jedná sa o pozemok v závoze. Kde sú pivnice ). 
Máth ( poslanec) – navrhuje osloviť ostatných užívateľov pivníc, ktorí ešte nemajú tieto 
pozemky vysporiadané 
Starostka – zistí, či sa jednou sumou pre všetkých užívateľov dá zapísať  do katastra, a ak 
áno, tak by sa pozemky predali za symbolickú sumu a zápis za vklad do katastra by uhradila 
obec. 
 
UZNESENIE č. 203 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová odkladá prejednanie predaja pozemkov v závoze na ďalšie 
zasadnutie 
Prítomní poslanci :      4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, Pavol Lichvár) 
Hlasovanie: za:             4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, Pavol Lichvár, Ján Máth)         
                       Proti:           0                
                       Zdržal sa:   0 
Neprítomní :    1 ( Mgr. Mária Kukučková ) 
 
K bodu č. 11 Diskusia 
V tomto bode starostka obce dáva na vedomie poslancom OZ, že na Úrad vlády sa podáva žiadosť na  
športové vybavenie ( dresy, kopačky, siete ... ) pre TJ INTER – žiaci. Žiadaná suma 3220,00 EUR. 
 
Ďalej dáva do pozornosti poslancom OZ, že dnes e-mailom prišla možnosť čerpania dotácie na 
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania 
z Environmentálneho  fondu . Termín predloženia žiadosti je do 29.3.2018 a keďže aj Dom smútku je 
verejná budova, starostka navrhuje podať uvedenú žiadosť na opravu Domu smútku.  
Máth ( poslanec) –je za  opravu schodov a striežky , tak ako to bolo pôvodne zapracované do 
rozpočtu, aby do konca roka bolo zrealizované 
Príbeli ( poslanec) – pýta sa , koľko by stála projektová dokumentácia a či je potrebná spoluúčasť 
obce 
Hajtman ( poslanec) – tiež je za to, aby sa tohto roku zrealizovala oprava schodov ako to bolo 
zapracované do rozpočtu 
Starostka- uviedla, že výška dotácie je maximálne 200 000,00 tis. EUR a 95 % z celkových nákladov. 



Príbeli ( poslanec) – za týchto okolností, tiež navrhuje ostať pri pôvodnej verzii a opraviť to 
z vlastných nákladov, nakoľko je t.č. podaných viac žiadostí a v prípade schválenia všetkých žiadostí, 
či bude mať obec finančné prostriedky na spolufinancovanie. 
Po zvážení  všetkých okolností sa poslanci OZ zhodli na tom, že oprava Domu smútku sa bude 
realizovať podľa pôvodného plánu svojpomocne.  
 
K bodu č.12 Uznesenie 
V tomto bode boli schválené návrhy uznesení č. 196 – č.203 
 
K bodu č.13 Záver 
Po prerokovaní všetkých bodov programu , starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť 
a  zasadnutie OZ ukončila. Zasadnutie bolo ukončené o 18,30 hod. 
 
 

 

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

 

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

 

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

      

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


