
Uznesenie č.214 A) 
z 26. rokovania  OZ Obce Bátorová, ktoré sa konalo 07.06.2018 

 
K bodu č. 3  Kontrola uznesení 
 

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 

 
 

 
                                                                                                                            Daniela Lichvárová 

Bátorová, dňa : 07.06.2018       starostka obce 

 

 

Uznesenie č.214 B) 
z 26. rokovania  OZ Obce Bátorová, ktoré sa konalo 07.06.2018 

 
K bodu č. 3  Kontrola uznesení 
 

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 ). 

 
                                                                                                                            Daniela Lichvárová 

Bátorová, dňa : 07.06.2018       starostka obce 

 

 

Uznesenie č.214 C) 
z 26. rokovania  OZ Obce Bátorová, ktoré sa konalo 07.06.2018 

 
K bodu č. 3  Kontrola uznesení 
 

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 ). 
 

 
                                                                                                                            Daniela Lichvárová 

Bátorová, dňa : 07.06.2018       starostka obce 



 

Uznesenie č.215 
z 26. rokovania  OZ Obce Bátorová, ktoré sa konalo 07.06.2018 

K bodu č. 4.   Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bátorová na 2. polrok 2018 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje  plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 
Bátorová na 2. polrok 2018 
 

 
                                                                                                                            Daniela Lichvárová 

Bátorová, dňa : 07.06.2018       starostka obce 

 

 

 

 

Uznesenie č.216 
z 26. rokovania  OZ Obce Bátorová, ktoré sa konalo 07.06.2018 

 
K bodu č. 5 Voľba kandidáta – prísediaci na Okresnom súde Veľký Krtíš  
 
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 
 
 

 
 
                                                                                                                            Daniela Lichvárová 

Bátorová, dňa : 07.06.2018       starostka obce 

 

 

 

Uznesenie č.217 
z 26. rokovania  OZ Obce Bátorová, ktoré sa konalo 07.06.2018 

K bodu č. 6 Poskytnutie finančných prostriedkov z Úradu vlády SR - informácia 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rekonštrukciu miestnej komunikácie k ihrisku  
 

 
 
                                                                                                                            Daniela Lichvárová 

Bátorová, dňa : 07.06.2018       starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č.218 
z 26. rokovania  OZ Obce Bátorová, ktoré sa konalo 07.06.2018 

K bodu č. 7 Žiadosť od p. Kováča 
 
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 
 
 

 
                                                                                                                            Daniela Lichvárová 

Bátorová, dňa : 07.06.2018       starostka obce 

 

 

Uznesenie č.219 
z 26. rokovania  OZ Obce Bátorová, ktoré sa konalo 07.06.2018 

K bodu č. 8 Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 
 
 

 
                                                                                                                            Daniela Lichvárová 

Bátorová, dňa : 07.06.2018       starostka obce 

 

 

Uznesenie č.220 
 
K bodu č. 9 Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 – Návrh 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová  Schvaľuje úpravu rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č.5/2018 
 
 
 

 
                                                                                                                            Daniela Lichvárová 

Bátorová, dňa : 07.06.2018       starostka obce 

 

 



Uznesenie č.221 
z 26. rokovania  OZ Obce Bátorová, ktoré sa konalo 07.06.2018 

 
K bodu č. 10 Diskusia  
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie diskusné príspevky 
 
 

 
                                                                                                                            Daniela Lichvárová 

Bátorová, dňa : 07.06.2018       starostka obce 

 

 

 


