
Zápisnica č. 10 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bátorová, ktoré sa konalo dňa 

06.03.2020 na obecnom úrade o 16.00 hodine. 

 

Prítomní: Starosta obce:              Ján Máth 

                 Poslanci OZ:                Ing. Július Hajtman 

                 Zapisovateľka:             Ing. Monika Vlkolenská  

                 Iní:                                Bc. Mária Konczová 

        

Neprítomní: Poslanci OZ:           František Molnár – ospravedlnený 

                                                      Ladislav Huťan – ospravedlnený 

                                                      Ladislav Mézeš – ospravedlnený 

                                                      Jozef  Toma – ospravedlnený 

                     Hlavný kontrolór:    Danica Sölská - ospravedlnená 

 

                  

Program rokovania: 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Nájomné byty, použitie fondu opráv, spoločné kúrenie 

5. Riešenie odpadovej vody – OcÚ 

6. Projekty – bližšie informácie k plánovaným a realizovaným projektom 

7. Obecný rozhlas – oprava 

8. Návrh VZN č. 1/2020 – Opatrovateľská služba 

9. Voľba kronikára 

10. „Stretnutie rodákov“ 

11. Diskusia 

12. Záver 

 

K bodu č. 1. Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol  Ján Máth, starosta obce. Privítal všetkých 

prítomných. Skonštatoval, že prítomní sú poslanci v počte  1  a OZ nie je uznášania schopné. Obecné 

zastupiteľstvo sa z pracovných dôvodov poslancov nevie schádzať v plnom počte, častokrát sú 

prítomní len 3 poslanci. Pán starosta navrhol, že sa s každým jedným poslancom individuálne 

porozpráva a keď bude potrebné budú sa konať obecné zastupiteľstvá cez víkend. 

 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia: 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Nájomné byty, použitie fondu opráv, spoločné kúrenie 

5. Riešenie odpadovej vody – OcÚ 

6. Projekty – bližšie informácie k plánovaným a realizovaným projektom 

7. Obecný rozhlas – oprava 

8. Návrh VZN č. 1/2020 – Opatrovateľská služba 

9. Voľba kronikára 

10. „Stretnutie rodákov“ 

11. Diskusia 

12. Záver 

 

 



K bodu č. 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Pán starosta určil ako zapisovateľa Ing. M. Vlkolenskú. 

 

Ďalšie body programu neboli prerokované, nakoľko OZ nebolo uznášania schopné. 

 

Starosta obce poďakoval poslancovi  a ostatným prítomným za účasť, oznámil, že podľa zákona 

o obecnom zriadení bude do 14 dní zvolané nové obecné zastupiteľstvo a ukončil zasadnutie. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 16:25  hodine. 

 

 

 

 

V Bátorovej, dňa: 06.03.2020                                                 Zapísala: Ing. M. Vlkolenská 

                                                                                                Starosta obce: J. Máth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


