
Zápisnica 

 
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová, 

konaného dňa 28.02.2019. 
___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:            Starosta obce:          Ján Máth 
               
                            Poslanci OZ:             Ing. Július Hajtman, Pavol Lichvár, Jozef Toma, Ladislav Huťan 
                            Neprítomný posl.:     František Molnár – ospravedlnený 
                            Zapisovateľka:          Mária Konczová                   
 
 
NÁVRH POGRAMU : 
1.Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ 
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.Kontrola plnenia uznesení 
4.Voľba hlavného kontrolóra 
5.Zmena rozpočtu – návrh na úpravu rozpočtu, rozpočtové opatrenie č. 1/2019 
6.Kúpa pozemkov – cintorín, pod budovou TJ 
7.Žiadosť občana na predaj obecného pozemku 
8.Informácia o priebehu projektov 
9.Voľba zástupcu zriaďovateľa do RŠ pri MŠ Bátorová 
10.Diskusia 
11.Záver 
 
Pred schválením programu p. Ing. Hajtman poslanec OZ navrhol doplniť program o nasledovné body: 

– voľba zástupcu starostu obce 
– predloženie majetkového priznania starostu obce 

 
 
K bodu 1. Otvorenie , schválenie programu rokovania OZ 
 
Rokovanie OZ otvoril Ján Máth , starosta obce. 
Privítal všetkých prítomných a konštatoval, že OZ je uznášania schopné, nakoľko z 
počtu poslancov 5 boli prítomní 4( viď. prezenčná listina). 
Predložený program bol doplnený o niekoľko bodov, preto bolo prijaté uznesenie na zmenu programu 
rokovania. 

 
Uznesenie č. 12 
 
OZ schvaľuje program  zasadnutia OZ so zmenami, uvedenými v zápisnici. 
 
Hlasovanie: 
 
Prítomní:                 4 
 
za:                           4 poslanci / p. Ing. Hajtman, Lichvár, Toma, Huťan/ 
 
proti:                        0 
 
zdržal sa:                 0 
 
neprítomní:              0 
 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 



 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
 
1.  Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ 
2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.  Kontrola plnenia uznesení 
4.  Voľba hlavného kontrolóra 
5.  Zmena rozpočtu – návrh na úpravu rozpočtu, rozpočtové opatrenie č. 1/2019 
6.  Kúpa pozemkov – cintorín, pod budovou TJ 
7.  Žiadosť občana na predaj obecného pozemku 
8.  Informácia o priebehu projektov 
9.  Voľba zástupcu zriaďovateľa do RŠ pri MŠ Bátorová 
10.Voľba zástupcu starostu obce 
11.Predloženie majetkového priznania starostu obce 
12.Diskusia 
13.Záver 
 
 
K bodu č. 2- Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 
 
V tomto bode starosta určil zapisovateľa: Máriu Konczovú a navrhol overovateľov zápisnice. 
 
Overovatelia zápisnice : Ladislav Huťan a Jozef Toma 
 

 
Hlasovanie: 
 
Prítomní:                 4 
 
za:                          4 (Ing Hajtman, Pavol Lichvár, Jozef Toma, Ladislav Huťan) 
 
proti:                      0 
 
zdržal sa :              0 
 
neprítomní:            0 
 
 
 
K bodu č. 3. - Kontrola plnenia uznesení 
 
- zmena právneho zástupcu bola uskutočnená, v zmysle uznesenia č. 10 zo dňa 28.12.018 
 
 
 
K bodu č. 4 – Voľba hlavného kontrolóra 
 
Starosta obce informoval poslancov OZ, že na základe vyhlásenia volieb bola doručená na podateľňu 
obce v stanovenom termíne 1 obálka s prihláškou. Po súhlase poslancov otvoril Ing. Hajtman obálku 
a informoval poslancov o obsahu. Konštatoval, že predložené náležitosti spĺňajú kritériá, ktoré boli 
stanovené pre kandidáta. Po overení náležitostí OZ pristúpilo k voľbe hlavného kontrolóra . 

Za hlavného kontrolóra obce zvolilo p. Danicu Sölskú zákonom stanoveným počtom poslancov. Pani 

Sölská sa osobne predstavila na zasadnutí OZ 

Obecné zastupiteľstvo zároveň vyhovelo predloženej žiadosti hlavného kontrolóra o udelenie súhlasu 
na vykonávanie inej zárobkovej činnosti. 
 
 
 



 

Uznesenie č. 13 
 
OZ  volí v súlade s § 18a ods. 1.,a §18a ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení p. Danicu Sölskú do funkcie hlavného kontrolóra obce Bátorová na dobu určitú a to 
od 01.03.2019 do 28.02.2025. 
OZ určuje v súlade s § 11ods. 4 písm. i  citovaného zákona s účinnosťou od 01.03.2019 
Plat hlavného kontrolóra obce podľa § 18c, ods.1 písm. a, citovaného zákona v nadväznosti na 
uznesenie OZ č. 93 zo dňa 15.01.2016 vo výške 0,1  úväzku. 
OZ súhlasí v súlade s §18 ods. 1 zákona SNR č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 
s výkonom inej zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra p. Danice Sölskej 
 
 
Hlasovanie: 
 
Prítomní:                   4 
 
za:                            4 poslanci / p. Ing. Hajtman, Lichvár, Toma, Huťan / 
 
proti:                         0 
 
zdržal sa:                  0 
 
neprítomní:               0 
 

Uznesenie bolo prijaté 
 
 
K bodu č. 5 – Zmena rozpočtu, rozpočtové opatrenia č. 1/2019 
 
Starosta obce predložil návrh na úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenia č. 1/2019. 
Vzhľadom k tomu, že poslanci OZ neobdržali uvedený návrh pred zasadnutím OZ toto opatrenie 
neschválili. 
 
 
K bodu č. 6 – Kúpa pozemkov – cintorín, pod budovou TJ 
 
Cintorín – p. starosta predložil výsledok jednania s p. Rimócim nasledovne: celková výmera je 3 676 
m2 v celkovej sume 7 352,- Eur. Pán Rimóci súhlasí aby suma bola vyplatená v troch splátkach v 
rokoch 2020, 2021, 2022 vo výške 2 450,- Eur za jeden rok. 
 
Pod budovou TJ -  je nutné odkúpiť cca 120 m2. OZ odporúča starostovi obce vstúpiť do jednania s 
vlastníkmi pozemkov pod budovou TJ. 
 
 
Uznesenie č. 14 
 
OZ schvaľuje odkúpenie pozemku v cintoríne od p. Rimóciho v celkovej výmere 3 676 m2  v celkovej 
sume 7 352,- Eur a v splátkach v rokoch 2020, 2021, 2022 vo výške 2 450,- Eur za jeden rok. 
 
 
Hlasovanie:  
 
Prítomní:               4 
 
za:                        4 poslanci / p.Ing Hajtman, Lichvár, Toma, Huťan / 
 
proti:                     0 
 



zdržal sa:             0 
 
neprítomní:           0 
 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
K bodu č.7  -  Žiadosť občana na odkúpenie obecného pozemku 
 
Pán starosta Ján Máth predložil ústnu požiadavku p. Ing. Jána Macka o odkúpenie obecného 
pozemku pri bytovke . OZ zamietlo možnosť odpredaja uvedeného obecného pozemku. 

 
 
K bodu č. 8 – Informácia o priebehu projektov 
  
Starosta obce informoval o zámere uskutočniť nasledovné projekty: 
 
Názov projektu: „Stavebné úpravy budovy OcÚ v obci Bátorová“ – obnovené doklady na p. starostu, 
čakáme na vyjadrenie sa SIEA 
Projekt: štát s COOP Jednota – možnosti autobusová zastávka, Agačinka, výsadba zelene. 
Projekt: Líder poiplie – občianske združenie možnosť využitia financií oprava ciest a parkovísk 
a oprava oplotenia cintorína a chodníkov v cintoríne. 

 
 
K bodu č.9 -  Voľba zástupcu zriaďovateľa do RŠ pri MŠ Bátorová 
 
Do RŠ pri MŠ Bátorová bol navrhnutý Jozef Toma. OZ tento návrh schválilo. 
 
 
Uznesenie č. 15 
 
OZ schvaľuje p. Jozefa Tomu poslanca OZ do RŠ pri MŠ Bátorová. 
 
Hlasovanie:  
 
 
Prítomní:             4 
 
za:                      4poslanci / p.Ing Hajtman, Lichvár, Toma, Huťan / 
 
proti:                   0 
 
zdržal sa:            0 
 
neprítomní:         0                   
 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu č. 10 – Voľba zástupcu starostu 
 
Nakoľko v termíne stanovenom zákonom 369/1990 Z.z. nebol určený zástupca starostu obce, OZ 
zvolilo p. Ing. Hajtmana za zástupcu starostu obce. 
 
 
Uznesenie č. 16 
 
OZ schvaľuje za zástupcu starostu obce p. Ing. Hajtmana 
 
Hlasovanie:  
 
Prítomní:               4 
 
za:                        3 poslanci / Lichvár, Toma, Huťan / 
                       
zdržal sa:                1 poslanec / p.Ing Hajtman/ 
 
proti:                       0 
 
neprítomní:            0 
 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
K bodu č. 11 – Predloženie majetkového priznania starostu obce 
 
Pán starosta sa ospravedlnil, na základe časovej tiesni nestíha. Doloží čo najskôr majetkové 
priznanie. 
 
 
K bodu č. 12 – Diskusia 
 
V tomto bode pán starosta uvádza , že internet pri Farbiakovcoch nie je zakleslený do mapky a ani 
rigol od Jednoty. Ďalej do budovy TJ veľmi zateká , strechu bude treba opraviť. Je potrebná obhliadka 
cesty pri ihrisku s p. Šarankom. 
 
K bodu č. 13 – Záver 
 
Na záver starosta obce  poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. Zasadnutie bolo 
ukončené o 19.00 hodine.  
 
V Bátorovej, dňa 28.02.2019 
 
 
Zapísala:  Mária Konczová    ........................................ 
 
 
Overovatelia : Jozef Toma      ........................................ 
 
                        Ladislav Huťan........................................ 
 
 
 
                                
                                                                         Ján Máth  ( starosta obce ) .............................................. 



 
 
 
 
 
 

 


