
Zápisnica 

 
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová, 

konaného dňa 23.04.2019. 
___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:            Starosta obce:          Ján Máth 
               
                            Poslanci OZ:             Ing. Július Hajtman, Pavol Lichvár, Ladislav                    
                                                              Huťan 
                            Neprítomný posl.:     Jozef Toma – neospravedlnený 
                                                              František Molnár - ospravedlnený 
                            Zapisovateľka:          Mária Konczová                   
 
 
  
 NÁVRH POGRAMU : 
 
 
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kúpa pozemku – cintorín 
4. Právny zástupca obce – návrh na ukončenie dohody, povinnosť zverejňovania zmlúv 
5. Predloženie majetkového priznania starostu obce – chýba uznesenie 
6. Rôzne  
7. Záver  

 
 
K bodu č. 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 3  (viď. prezenčná listina). 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania. 
 
Program bol jednohlasne schválený. 
 
 
 

K bodu č. 2 - Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 
 
V tomto bode starosta určil zapisovateľa: Máriu Konczovú a navrhol overovateľov zápisnice. 
 
Overovatelia zápisnice : Július Hajtman a Ladislav Huťan 
 

 

K bodu č. 3 Kúpa pozemku – cintorín 
 
Skutočnosti sú nasledovné pri odkúpení časti pozemku na miestnom cintoríne: časť pozemku sa 
nachádza v katastrálnom území obce Bátorová, na parc. registra „E“, parcelné číslo 348/1 o výmere 
1 451 m2, druh pozemku – orná pôda a na parc. registra „E“ parcelné číslo 348/22 o výmere 4 190 
m2, druh pozemku – orná pôda. Majiteľkou uvedených pozemkov je p. Monika Rimóciová, bytom 
Veľký Krtíš. Na oboch uvedených parcelách číslo 348/21 a 348/22 je záložné právo. OZ rozhodlo pre 
zrušenie odkúpenia pozemkov, nakoľko cena 2,- Eurá za m2 bola vysoká. 
OZ navrhuje zrušiť uznesenie č. 14 zo dňa 28.2.2019 
 
 
 



 
K bodu č. 4. Právny zástupca obce – návrh na ukončenie dohody, povinnosť zverejňovania 
zmlúv 
 

Obecný úrad Bátorová v zastúpení starostom obce Jánom Máthom vypovedal k 31.03.2019 

„Zmluvu o poskytovaní právnej pomoci“ poskytovateľovi: JUDr. Jozef Školník, advokát, 

Advokátska kancelária, sídlo Mierova č. 1, Veľký Krtíš. Pán JUDr. Školník má uhradené 

faktúry za 3 mesiace  a 4 mesiac uhradil starosta obce zo súkromného účtu. /súkromne/. 

 

K bodu č. 5  Predloženie majetkového priznania starostu obce – chýba uznesenie 

Na 2. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Bátorová konaného dňa 28.02.2019, Ing. Július 

Hajtman ako predseda komisie na ochranu verejného záujmu požiadal starostu obce Jána Mátha, aby 

predložil  „Majetkové priznanie“. Starosta obce podal Majetkové priznanie k 01.03.2019. Preto 

zasadne komisia na ochranu verejného záujmu, ktorá skontroluje Majetkové priznanie a potom sa 

rozhodne. 

 

K bodu č. 6 Rôzne 

Poslanec Július Hajtman navrhol, aby sa zasadnutie obecného zastupiteľstva ak je to možné konali 

v piatok o 18.00 hod. z dôvodu aby sa poslanci ktorí pracujú na týždňových turnusoch mohli 

zúčastňovať zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

6. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Július Hajtman   ................................. 

Ladislav Huťan          .................................. 

 

 

Starosta obce: 

Ján Máth                    ................................. 

 

 


