
Zápisnica 

z  26.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Bátorová,  

konaného dňa 07.06.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  Poslanci :   Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman, Ján Máth, Mgr. Mária Kukučková 

                   Starostka obce :  Daniela Lichvárová 

                   Zapisovateľka :   Zuzana Hajtmanová 

                   Hlavný kontrolór :   Ing. Anna Príbeliová 

Neprítomní : Poslanci :   Pavol Lichvár 

                          

NAVRHNUTÝ POGRAM : 

 

1)   Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ 

2)   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3)   Kontrola uznesení 

4)   Voľba kandidáta – prísediaci na Okresnom súde Veľký Krtíš 

5)   Poskytnutie finančných prostriedkov z Úradu vlády SR - informácia 

6)   Žiadosť od p. Kováča 

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 štyria poslanci z piatich( viď. prezenčná listina).  

Pán  poslanec Pavol Lichvár ospravedlnil svoju neúčasť. 

Po privítaní starostka obce navrhla zmenu programu a to  doplnením troch bodov  :  

( viď. Schválený program rokovania) 

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, Mgr. Mária Kukučková) 

Hlasovanie: za:             4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, Mgr. Mária Kukučková)

         Proti:         0               

                    Zdržal sa:  0 

Neprítomní :    1 ( Pavol Lichvár ) 

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA : 

1)   Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ 

2)   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3)   Kontrola uznesení 

4)   Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bátorová na 2. polrok 2018 

5)   Voľba kandidáta – prísediaci na Okresnom súde Veľký Krtíš 

6)   Poskytnutie finančných prostriedkov z Úradu vlády SR - informácia 

7)   Žiadosť od p. Kováča 

8)   Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 

9)   Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 – úprava rozpočtu 

10)   Diskusia 

11)   Uznesenie 

12)   Záver 

 



K bodu č. 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 

V tomto bode starostka obce určila  za zapisovateľa a overovateľov zápisnice : 

Overovatelia zápisnice : Ján Máth, Mgr. Mária Kukučková 

Zapisovateľ:    Zuzana Hajtmanová – pracovníčka OcU 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

 

Prítomní poslanci :      4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, Mgr. Mária Kukučková) 

Hlasovanie: za:             4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, Mgr. Mária Kukučková)

         Proti:         0               

                    Zdržal sa:  0 

Neprítomní :    1 ( Pavol Lichvár ) 

 

K bodu č. 3  Kontrola uznesení 

K Uzneseniu č. 203 z 24. rokovania OZ Obce Bátorová na ktorom sa  rokovalo  o predaji  pozemkov 

v závoze, starostka  konštatovala ,  že pozemky vo vlastníctve Obce Bátorová, vedené na LV č. 179, 

parcely registra C č. 563/19 a č. 563/20 o výmere 36 m2 , druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, 

Obec Bátorová nevyužíva a ani nemá pre Obec využiteľnosť. Jedná sa o pozemky , ktoré v minulosti 

boli využívané ako pozemok pre pivnice. Doterajší  užívatelia týchto pozemkov sú pán Hajtman Július 

a manželka a pán Macko Ján a manželka.  

Vzhľadom na neupotrebiteľnosť dotknutých pozemkov, poslanci OZ stanovujú predajnú cenu vo 

výške 1,00 euro za každú parcelu.  

 

UZNESENIE č. 214 A) 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová konštatuje, že   pozemky vo vlastníctve Obce Bátorová, vedené 

na LV č. 179, parcely registra C č. 563/19 a č. 563/20 o výmere 36 m2 , druh pozemku - zastavaná plocha 

a nádvorie,  pre  nevyužiteľnosť je pre Obec Bátorovú ako nadbytočný majetok 

 

Prítomní poslanci :      4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, Mgr. Mária Kukučková) 

Hlasovanie: za:             4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, Mgr. Mária Kukučková)

         Proti:         0               

                    Zdržal sa:  0 

Neprítomní :    1 ( Pavol Lichvár ) 

 

UZNESENIE č. 214 B) 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje predaj  pozemku, v súlade s § 9a ods. 8písm. e) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

Jedná sa o pozemok vo vlastníctve Obce Bátorová, k. ú. Bátorová, okres Veľký Krtíš, vedené na LV  

č. 179, parcely registra C č. 563/19  o výmere 36 m2 , druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie,  

v prospech Ing. Július Hajtman a manželka Zuzana rod. Dudášová, bytom Bátorová č. 90 do 

bezpodielového spoluvlastníctva, vo výške kúpnej ceny 1,00 Euro ( slovom – jedno Euro ). 

 

Prítomní poslanci :      4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, Mgr. Mária Kukučková) 

Hlasovanie: za:             4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, Mgr. Mária Kukučková)

         Proti:         0               

                    Zdržal sa:  0 

Neprítomní :    1 ( Pavol Lichvár ) 

 

 

UZNESENIE č. 214 C) 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje predaj  pozemku, v súlade s § 9a ods. 8písm. e) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

Jedná sa o pozemok vo vlastníctve Obce Bátorová, k. ú. Bátorová, okres Veľký Krtíš, vedené na LV č. 

179, parcely registra C č. 563/20  o výmere 36 m2 , druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie,  



v prospech Ing. Ján Macko a manželka Valéria rod. Huťanská, bytom Bátorová č. 25 do bezpodielového 

spoluvlastníctva, vo výške kúpnej ceny 1,00 Euro ( slovom – jedno Euro ). 

 

Prítomní poslanci :      4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, Mgr. Mária Kukučková) 

Hlasovanie: za:             4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, Mgr. Mária Kukučková)

         Proti:         0               

                    Zdržal sa:  0 

Neprítomní :    1 ( Pavol Lichvár ) 

 

K bodu č. 4.   Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bátorová na 2. polrok 2018 

V tomto bode hlavná kontrolórka obce Bátorová predložila Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce Bátorová na 2. polrok 2018, v ktorom uvádza nasledovné kontrolné činnosti : 

1. Kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu v zmysle ustanovení č. 152/1994 Z.z. 

o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov 

2. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Bátorovej schválených v I. polroku 2018 

 

UZNESENIE č. 215 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje  plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

Bátorová na 2. polrok 2018 

 

Prítomní poslanci :      4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, Mgr. Mária Kukučková) 

Hlasovanie: za:             4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, Mgr. Mária Kukučková)

         Proti:         0               

                    Zdržal sa:  0 

Neprítomní :    1 ( Pavol Lichvár ) 

 

K bodu č. 5 Voľba kandidáta – prísediaci na Okresnom súde Veľký Krtíš  
V tomto bode starostka obce predložila poslancom OZ list z Okresného súdu vo Veľkom Krtíši, 

 v ktorom oznamujú, že v najbližších mesiacoch uplynie prísediacim Okresného súdu štvorročné 

volebné obdobie. Vzhľadom na to, je potrebné zvoliť prísediacich na ďalšie volebné obdobie 2018-2022 

podľa pravidiel, uvedených v § 139 až 142 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Z našej obce za prísediaceho na volebné obdobie rokov 2014-

2018 bola zvolená Ing. Anna Príbeliová. Nakoľko si svoje povinnosti riadne plnila, pani starostka 

navrhuje prítomným poslancom  OZ, zvoliť pre Okresný súd Veľký Krtíš Ing. Annu Príbeliovú ako 

prísediacu na volebné obdobie rokov 2014-2022. Nikto z prítomných k tomuto návrhu nemal žiadne 

pripomienky.  

 

UZNESENIE č.216 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová volí Ing. Annu Príbeliovú, nar. 11.02.1966, bytom Bátorová za 

prísediaceho pre Okresný súd Veľký Krtíš na volebné obdobie 2018-2022 

 

Prítomní poslanci :      4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, Mgr. Mária Kukučková) 

Hlasovanie: za:             4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, Mgr. Mária Kukučková)

         Proti:         0               

                    Zdržal sa:  0 

Neprítomní :    1 ( Pavol Lichvár ) 

 

K bodu č. 6 Poskytnutie finančných prostriedkov z Úradu vlády SR - informácia 

Starostka informuje prítomných poslancov OZ o poskytnutí finančných prostriedkov z Úradu vlády 

SR v sume 18,000 Eur a to na Rekonštrukciu miestnej komunikácie ( ďalej MK). 

Nakoľko súčasný stav miestnej komunikácie na cintorín je v dezolátnom stave s množstvom výtlkov, 

starostka  navrhuje opravu tejto komunikácie s tým, že by sa táto komunikácia  rozdelila na dva úseky. 

Navrhuje opravu prvého  úseku a to po odbočku k sociálnym bytom . Predbežný rozpočet na uvedený 

úsek je cca 29 000,00 Eur , dofinancovalo by sa z rezervného fondu. Alebo navrhuje opravu celej 

komunikácie, ktorej oprava je cca 75 000,00 Eur a riešiť čerpaním úveru.  



Máth ( poslanec) – nakoľko je to obdobie pred voľbami, nie je vhodné brať úver a navrhuje opravu 

takej komunikácie, na ktorú máme financie  

Hajtman ( poslanec ) – pýta sa , či je čerpanie časovo obmedzené 

Starostka – uvádza, že tieto finančné prostriedky sa majú vyčerpať do konca roka  

Kukučková ( poslankyňa ) – pýta sa , či by sa to nemohlo riešiť predsa len z úveru s tým, že keď vyjde 

výzva na opravu MK, tak by sa urobilo refinancovanie 

Starostka – nevie, aké budú podmienky vo výzve 

Starostka predložila poslancom predbežný rozpočet na jednotlivé miestne komunikácie. Po zvážení 

všetkých skutoční, hlavne z finančného hľadiska , poslanci OZ odsúhlasili opravu miestnej 

komunikácie k ihrisku , vzhľadom na to, že predbežný rozpočet na túto komunikáciu je najnižší a to 

cca 35 000,00 Eur. K poskytnutím fin. prostriedkom z Úradu vlády navrhujú dofinancovanie 

z rezervného fondu. 

 

UZNESENIE č.217 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rekonštrukciu miestnej komunikácie k ihrisku  

 

Prítomní poslanci :      4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, Mgr. Mária Kukučková) 

Hlasovanie: za:             4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, Mgr. Mária Kukučková)

         Proti:         0               

                    Zdržal sa:  0 

Neprítomní :    1 ( Pavol Lichvár ) 

 

K bodu č. 7 Žiadosť od p. Kováča 

Starostka predložila poslancom OZ žiadosť od pána Kováča, v ktorej žiada OZ o odkúpenie jeho 

nehnuteľnosti – rodinný dom a záhrada za cenu 4 000,00 Eur. Starostka však upozorňuje poslancov, že 

na uvedenej nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná na LV č. 351 je ťarcha t.j. exekúcia.  

Máth ( poslanec ) – navrhuje do konca roka uvedenú nehnuteľnosť odkúpiť 

Príbeli ( poslanec) – navrhuje odkúpiť až po vysporiadaní ťarchy 

Po rozprave poslanci OZ odsúhlasili kúpu nehnuteľnosti s podmienkou, ak z LV bude odstránená 

ťarcha a po odstránení ťarchy sa dohodnú na kúpnej cene. 

 

UZNESENIE č.218 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová po prerokovaní materiálu schvaľuje kúpu nehnuteľností 

vedených na LV č. 351, parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape 

- p.č. 90/3, záhrada o výmere 115 m2, 

- p.č. 91/1, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 93 m2 

- p.č. 91/2, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 162 m2 

- p.č. 91/3, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 67 m2 

- p.č. 91/4, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 3 m2 

- p.č. 91/5, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 9 m2 

- p.č. 91/6, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 22 m2 

- p.č. 91/7, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 18 m2 

- p.č. 97/2, záhrada o výmere 77 m2 

- stavbu so súpisným číslom 35 vedenú na p.č. 91/3, druh stavby rodinný dom v obci Bátorová, okres 

Veľký Krtíš, kat. ú. Bátorová, od vlastníka: Kováč Ľubomír, v spoluvlastníckom podiele 1/1 do 

podielového vlastníctva Obce Bátorová pod podmienkou: Časť C: Ťarchy – Bez zápisu 

Prítomní poslanci :      4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, Mgr. Mária Kukučková) 

Hlasovanie: za:             4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, Mgr. Mária Kukučková)

         Proti:         0               

                    Zdržal sa:  0 

Neprítomní :    1 ( Pavol Lichvár ) 

 

 

 



K bodu č. 8 Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 

Starostka predložila poslancom OZ Rozpočtové opatrenie č. 4/2018. Zmeny v uvedenom 

Rozpočtovom opatrení boli vykonané  Starostkou Obce v zmysle §11, ods.4, písm. b) zákona  

č. 369/1190 Zb. o obecnom zriadení  

 

UZNESENIE č.219 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 

 

Prítomní poslanci :      4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, Mgr. Mária Kukučková) 

Hlasovanie: za:             4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, Mgr. Mária Kukučková)

         Proti:         0               

                    Zdržal sa:  0 

Neprítomní :    1 ( Pavol Lichvár ) 

 

K bodu č. 9 Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 – Návrh 

Starostka predložila Návrh na úpravu rozpočtu vzhľadom k tomu , že sa robila prekládka svietidiel 

verejného osvetlenia, ďalej sa kosilo sa na základe Dohody o vykonaní práce.  Príjmová časť rozpočtu 

bola navýšená o sumu 3606,00 € v položke Výnos DPFO a následne táto suma bola rozdelená vo 

výdavkovej časti rozpočtu ( viď. Príloha ). 

 

UZNESENIE č. 220 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová  Schvaľuje úpravu rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č.5/2018 

 

Prítomní poslanci :      4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, Mgr. Mária Kukučková) 

Hlasovanie: za:             4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, Mgr. Mária Kukučková)

         Proti:         0               

                    Zdržal sa:  0 

Neprítomní :    1 ( Pavol Lichvár ) 

 

K bodu č. 10 Diskusia  

Máth ( poslanec) – pýta sa ,ako to bude ďalej s kosením ihriska,  lebo si vedenie futbalového klubu 

všetko musia kosiť sami, a je to pre nich náročné aj finančne aj fyzicky. Prečo to nie je tak, ako bolo 

v predchádzajúcich rokoch, že okolie ihriska kosila Obec  

Starostka- nemal kto kosiť, tak sa kosenie riešilo cez firmu, potom na dohodu , ale už teraz sa pán 

Gonda vracia z PN – ky a pribudol pán Hajnár Miroslav na aktivačných prácach. Uvidí sa ako to budú 

stíhať. Ak to nebudú stíhať, bude sa to riešiť. 

 

UZNESENIE č. 221 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie diskusné príspevky 

 

Prítomní poslanci :      4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, Mgr. Mária Kukučková) 

Hlasovanie: za:             4 (Ján Príbeli,  Bc. Tomáš Hajtman,  Ján Máth, Mgr. Mária Kukučková)

         Proti:         0               

                    Zdržal sa:  0 

Neprítomní :    1 ( Pavol Lichvár ) 

 

 

K bodu č.11 Uznesenia 

( viď príloha ) – Uznesenia z 26. zasadnutia OZ 

 

K bodu č.12 Záver 

Po prerokovaní všetkých bodov programu , starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť 

a  zasadnutie OZ ukončila. Zasadnutie bolo ukončené o 18,15 hod. 

 

 



 

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

 

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

 

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

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


