
 

Zápisnica 
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bátorová, 

konaného dňa 28.06.2019. 

 

Prítomní na zasadnutí poslanci Hajtman, Toma, nový poslanec Mézeš 

Huťan ospravedlnený 

Molnár neospravedlnený 

Toma po 16.05 

Za Obecný úrad: Ján Máth – starosta obce 

zapisovateľka pracovníčka OcÚ Mária Konczová 

Pracovníčka OcÚIng. Monika Vlkolenská,  

Kontrolórka obce: Danica Solská 

 

Pán starosta privítal všetkých poslancov a skonštatoval, že je prítomných málo poslancov, 

zastupiteľstvo sa malo začať o 16.00 h., pracovníčka OcÚ telefonicky kontaktovala p. Tomu či príde na 

Obecné zastupiteľstvo, ktorý potvrdil že sa dostaví, dostavil sa 16.05 h 

Nakoľko sa dostavilo málo poslancov na zastupiteľstvo zo 4 poslancov len dvaja, jeden sa vzdal 

15.5.2019, starosta skonštatoval že je nutná zmena programu a bod č. 3 –Zloženie sľubu poslanca 

posunul pred prvý bod programu Obecného zastupiteľstva. 

Starosta na základe skutočností prečítal program a posunul bod 3– Zloženie  sľubu poslanca na 

začiatok programu. 

K bodu č. 1 Zloženie sľubu p. Mézeš 

Pán Mézeš zložil sľub poslanca, po zložení sľubu starosta obce Ján Máth prečítal zmenu programu 

a spýtal sa poslancov či chcú inú zmenu programu alebo môžeme  pokračovať. 

Poslanci nemali námietky ani záujem o vloženie bodu do programu. 

K bodu č. 2 Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ 

Starosta privítal a otvoril Obecné zastupiteľstvo. 

 K bodu č. 3  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

Starosta obce určil zapisovateľa, aj overovateľov zápisnice 

Zapispvateľ: Mária Konczová 

Overovateľ: Jozef Toma a Ladislav Mézeš 

Hlasovanie: 2 poslanci za Toma, Mézeš 

                      1 poslanec sa zdržal: Hajtman 



 

K bodu č. 4. Informácia o projektoch 

 Starosta obce informoval poslancov o projektoch, ktoré sú aktuálne pre obec Bátorová. 

Kompostéry, ktoré sú už dodané na OcuÚČebovce čakajú na dodanie , do konca roka majú byť 

kompostéry dodané. 

Projekt kanalizícia ktorý bol podaný etapovo minulý rok. Dostali sme vyrozumenie, pre nedostatok 

finančných prostriedkov, nebol úspešný projekt preto odmietli. 

Pracovníčka OcÚ pani Ing. Vlkolenká predstavila projekt cez organizáciu Líder, kde do konca 

septembra musíme podať projektovú dokumentáciu s verejným obstarávaním na projekt, ktorý si 

vyberieme v hodnote 41 000,-  Eur, pre nás sú aktuálne cesty, chodníky, parkoviská a oprava 

cintorína – chodníky, oplotenie. Informovaní boli poslanci aj na minulom zasadnutí. 

Oslovili sme firmu ktorá nám podá približný rozpočet na tieto práce, a potom sa predloží pred 

poslancov a uvážime a schválime v ktorom projekte budeme pokračovať. 

Projekt Detský Tábor:  Informovali sme poslancov za BBSK denný tábor, dostali sem dotáciu, v plnej 

sume, snažíme sa neprekročiť túto sumu, aby obec nemusela doplatiť. Poslanci súhlasili, nemali 

žiadne námietky. 

Vyúčtovanie dotácii na podporu z Úradu vlády za rok 2018:  Úrad vlády našiel nedostatky a to 50,- 

Eur, ktoré sme už zaplatili späť. 

Na záver budova OcÚ v mesiaci júl sa majú začať práce , práce sa začali podľa verejného obstarávania 

tak ako to bolo schválené. O ďalšom priebehu Vás budeme informovať. 

K bodu č. 5 Záverečný účet Obce Bátorová za rok 2018 - Návrh 

O záverečnom účte podrobne informovala kontrolórka obce  p. Sölská.  Poslancom bol predložený  
návrh záverečného účtu , ktorý obsahoval rozbor príjmov a výdavkov, návrh na vysporiadanie  
hospodárskeho výsledku, finančné  vysporiadanie voči ŠR, prehľad o poskytnutých dotáciách, tvorbu 
a použitie rezervného a sociálneho fondu, fondu opráv , bilanciu aktív a pasív, prehľad o vývoji dlhu 
a stanovisko hlavného  kontrolóra.  Obci  vyplynula povinnosť tvorby rezervného fondu vo  výške 
6 596,92 € a zostatok finančných operácií vo výške 23 914,04 €  hlavná kontrolórka navrhla použiť na 
tvorbu rezervného fondu.  
 V stanovisku k návrhu záverečného účtu hlavná kontrolórka navrhla  obecnému zastupiteľstvu 
uzatvoriť prerokovanie záverečného účtu Obce Bátorová za rok 2018 s výrokom „ celoročné 
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 
 
Poslanci nemali žiadne námietky  ani otázky k záverečnému  účtu a pristúpili k hlasovaniu. 
 
Hlasovanie:   1 poslanec za Mézeš,  
                        2 poslanci sa zdržali: Toma, Hajtman 
 
Nakoľko v zmysle zákona sa prerokovanie  záverečného  účtu uzatvára  hlasovaním bez výhrad, alebo 
s výhradou  hlasovanie poslancov  o návrhu záverečného účtu posielame  audítorke na preskúmanie. 
 
 
 
 



K bodu č. 6 Diskusia 
 
Pán Hajtman sa pýtal na zamestnankyňu OcÚ p. Ing. Vlkolenskú ako je zamestnaná na OcÚ, starosta 
obce mu podal informáciu, že je na 5 hodín a už toto mu bolo podané aj na minulom zastupiteľstve. 
Nakoľko nemáme platenú upratovačku na Ocú, jej plat pokryje plat p. Vklolenskej a upratuje 
pracovníčka cez úrad práce. Ďalej sa pýtal p. Konczovej, dokedy chce pracovať a kedy chce ísť na 
materskú dovolenku.  Starosta obce upozornil, že je to súkromná záležitosť p. Konczovej a nemusí 
odpovedať poslancovi, ale p. Konczová napriek tomu vysvetlila svoj zámer. Poslanec Hajtman sa pýtal 
na prácu pána Póča, že nepracuje každý deň.  Starosta obce odpovedal, že pán Póč pracuje podľa 
predpísanej dochádzky Úradu práce. 
 

V Bátorovej, 08.07.2019 

 

 

 

Overovateľ: Ladislav Mézeš......................................... 

                      Jozef Toma............................................... 

 

 

 

 

Starosta obce:  Ján Máth ............................................... 

 

 


