
Zápisnica č. 11 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bátorová, ktoré sa konalo dňa 

24.04.2020 na obecnom úrade o 17.00 hodine. 

 

Prítomní: Starosta obce:              Ján Máth 

                 Poslanci OZ:                Jozef Toma, Ladislav Mézeš, Peter Hulec 

                 Zapisovateľka:             Ing. Monika Vlkolenská 

                 Iní:                                Bc. Mária Konczová 

        

Neprítomní: Poslanci OZ:           Ing. Július Hajtman, Ladislav Huťan - ospravedlnení 

                     Hlavný kontrolór:    Danica Sölská - ospravedlnená 

 

                  

Návrh programu rokovania: 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Návrh – rozpočtové opatrenie č. 1/2020 

5. Nájomné byty, použitie fondu opráv, spoločné kúrenie 

6. Riešenie odpadovej vody – OcÚ 

7. Projekty – plánované a realizované projekty 

8. Obecný rozhlas – oprava 

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

10. Voľba kronikára 

11. „Stretnutie rodákov“ 

12. Diskusia 

13.Uznesenia 

14. Záver 

 

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

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

prítomných. Oboznámil prítomných, že keďže poslancovi Františkovi Molnárovi zanikol mandát 

poslanca, nastupuje ako náhradník poslanca OZ Peter Hulec, ktorý slávnostne zložil sľub poslanca 

OZ Bátorová. Starosta obce skonštatoval, že prítomní sú poslanci v počte  3  a OZ je  uznášania 

schopné. 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. Návrh – rozpočtové opatrenie č. 1/2020 

5. Nájomné byty, použitie fondu opráv, spoločné kúrenie 

6. Riešenie odpadovej vody – OcÚ 

7. Projekty – plánované a realizované projekty 

8. Obecný rozhlas – oprava 

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

10. Voľba kronikára 

11. „Stretnutie rodákov“ 

12. Diskusia 

13.Uznesenia 

14. Záver 

 

Predložený program rokovania bol schválený. 

 



Návrh uznesenia č. 44: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje program rokovania OZ 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 3 J. Toma, L. Mézeš, P. Hulec 

Za: 3 J. Toma, L. Mézeš, P. Hulec 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. J. Hajtman, L. Huťan 

Uznesenie bolo prijaté 
 

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

Návrhová komisia: J. Toma, L. Mézeš, P. Hulec 

Zapisovateľ: Ing. M. Vlkolenská 

Overovatelia zápisnice: J. Toma, P. Hulec 

 

Návrh uznesenia č. 45: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová: 

 a/ volí návrhovú  komisiu v zložení: 

 predseda návrhovej komisie: J. Toma 

 člen návrhovej komisie: L. Mézeš, P. Hulec 

b/ berie na vedomie určenie : 

zapisovateľka zápisnice: Ing. M. Vlkolenská 

overovateľov zápisnice: J. Toma, P. Hulec 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 3 J. Toma, L. Mézeš, P. Hulec 

Za: 3 J. Toma, L. Mézeš, P. Hulec 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. J. Hajtman, L. Huťan 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu č. 3. Kontrola plnenia uznesení: 

Na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa prerokovalo: 

- Schválenie rozpočtu 2019 – úprava, použitie rezervného fondu vo výške 29 807,72 € 

a vymáhanie 5 % korekcie od verejného obstarávateľa Ing. Martina Babicová Projektové 

poradenstvo na predmet zákazky: Stavebné úpravy budovy Obecného úradu v obci Bátorová 

02 a začatie konania voči neznámej osobe, ktorá robila verejné obstarávanie na zákazku: 

Projektový Manažér – Externý. S Ing. Babicovou bol dohodnutý splátkový kalendár viď 

príloha č. 1. Vo veci verejného obstarávania bola vyzvaná k vyjadreniu sa aj bývalá pani 

starosta, ktorá však predmetnú výzvu neprebrala. 

- Návrh komunitného plánu sociálnych služieb 2018 -2023 – neschválil sa.  

Poznámka: našiel sa schválený Komunitný plán sociálnych služieb 2018 – 2023 

- Schválenie rozpočtu na rok 2020 a na vedomie sa zobral rozpočet na roky 2021 – 2022, 

stanovisko návrhu rozpočtu na rok 2020 a stanovisko návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2022 

- Voľba kronikára 



- Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok roku 2020 

- Schválenie VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

- Návrh VZN obce Bátorová č. 4/2019 o opatrovateľskej službe – VZN nebolo schválené 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia č. 46: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení . 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 3 J. Toma, L. Mézeš, P. Hulec 

Za: 3 J. Toma, L. Mézeš, P. Hulec 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. J. Hajtman, L. Huťan 

Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu č. 4. Návrh – rozpočtové opatrenie č. 1/ 2020 

Návrh – rozpočtové opatrenie č. 1/2020 predložila pani účtovníčka obce Bc. Konczová, ktorá 

prítomných bližšie oboznámila s predloženým návrhom. Návrh – rozpočtové opatrenie č. 1/2020 viď 

príloha č. 2. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia č. 47: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje  Návrh – rozpočtové opatrenie č. 1/2020. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 3 J. Toma, L. Mézeš, P. Hulec 

Za: 3 J. Toma, L. Mézeš, P. Hulec 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. J. Hajtman, L. Huťan 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu č. 5 Nájomné byty, použitie fondu opráv, spoločné kúrenie 

Pán starosta informoval, že v jednom nájomnom byte zo 4 rodín majú 3 rodiny nedoplatky na 

úhradách nájomného. Títo nájomcovia boli vyzvaní na úhradu svojich nedoplatkov. Keďže v súčasnej 

mimoriadnej situácii – koronavírus COVID-19 sú chránení (oslobodení od platenia), ako náhle sa 

situácia upokojí a svoje záväzky neuhradia, obec odstúpi od nájomných zmlúv.  

Ďalej pán starosta dal poslancom na vedomie, že z fondu opráv je možná výmena bojlera v uvedenom 

nájomnom byte. 

Riešila sa aj otázka spoločného kúrenia, pretože nájomcom vznikli nedoplatky aj pri vyúčtovaní tepla 

za rok 2019.  Pán starosta navrhol, že ak sa situácia v spomínanom nájomnom byte nezlepší zvažuje 

o nákupe dreveného kotla na kúrenie. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia č. 48: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová  schvaľuje odstúpenie od nájomných zmlúv neplatičov. 

  

 



Hlasovanie: 

Prítomní: 3 J. Toma, L. Mézeš, P. Hulec 

Za: 3 J. Toma, L. Mézeš, P. Hulec 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. J. Hajtman, L. Huťan 

Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu č. 6 Riešenie odpadovej vody – OcÚ 

Pán starosta opätovne upozornil prítomných na havarijný stav  likvidácie odpadovej vody na 

obecnom úrade. Je potrebné tento stav čo najskôr vyriešiť. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia č. 49: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová  schvaľuje vyriešenie havarijného stavu likvidácie odpadovej 

vody na obecnom úrade.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 3 J. Toma, L. Mézeš, P. Hulec 

Za: 3 J. Toma, L. Mézeš, P. Hulec 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. J. Hajtman, L. Huťan 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu č. 7 Projekty – plánované a realizované projekty 

Ing. Vlkolenská oboznámila prítomných, že od začiatku roka 2020 sa podalo niekoľko žiadostí 

o menšie projekty, ako napr.: 

- Nadácia Ekopolis – „Vytvorme spoločne zelenú krajinu pri obecnom úrade“ 

- Nadácia VÚB  - „Krajšie životné prostredie na mieste posledného odpočinku“ 

- Nadácia COOP Jednota – „Výsadba a údržba zelene v cintoríne“, „Obecný mobiliár obce 

Bátorová“, „Výstavba autobusovej zastávky v obci Bátorová“ 

Na Ministerstvo financií SR sa podali 2 žiadosti o dotáciu: „Rekonštrukcia a modernizácia obecného 

rozhlasu“ a „Oprava miestnych komunikácií“. Pri týchto žiadostiach je minimálne 10 % spoluúčasť 

z celkových skutočne dosiahnutých výdavkov. 

V rámci tohto bolo možné poslancom nahliadnuť do Zmluvy o spolupráci a financovaní realizácie 

národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry 

v rokoch 2019 – 2021 v obci Bátorová. 

Ďalej sa uvažuje o podaní žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku na  tretiu etapu 

kanalizácie v obci Bátorová a taktiež je potreba na zavedenie pitnej vody na miestne ihrisko. Prvým 

krokom je vypracovanej kvalitnej projektovej dokumentácie, ktorá vyžaduje uvoľnenie finančných 

zdrojov z rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 1/2020 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia č. 50: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová   schvaľuje: 

1. žiadosti o dotáciu na Ministerstvo financií: „Rekonštrukcia a modernizácia obecného 

rozhlasu“ a „Oprava miestnych komunikácií“ 

2. vypracovanie projektovej dokumentácie na 3. etapu kanalizácie v obci Bátorová 



3. vypracovanie projektovej dokumentácie na zavedenie pitnej vody na miestne ihrisko 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 3 J. Toma, L. Mézeš, P. Hulec 

Za: 3 J. Toma, L. Mézeš, P. Hulec 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. J. Hajtman, L. Huťan 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu č. 8 Obecný rozhlas – oprava 

Pán starosta informoval prítomných, že obecný rozhlas je v havarijnom stave. Potrebuje nutnú 

opravu. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia č. 51: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje opravu obecného rozhlasu. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 3 J. Toma, L. Mézeš, P. Hulec 

Za: 3 J. Toma, L. Mézeš, P. Hulec 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. J. Hajtman, L. Huťan 

Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu č. 9 Návrh VZN č. 1/2020 Opatrovateľská služba 

Dňa 19.02.2020 vyvesený a 05.03.2020 zvesený  Návrh VZN Obce Bátorová č. 1/2020 

o opatrovateľskej službe bez pripomienok v stanovenom termíne. Napriek tomu poslanci bez 

uvedenia konkrétneho dôvodu majú problém s jeho schválením. Ing. Vlkolenská navrhla, aby do 

budúcnosti podali k navrhnutému VZN svoje návrhy, nápady, pripomienky na ďalšie zapracovanie. 

 

Návrhová komisia predložila návrh VZN č. 1/2020 Opatrovateľská služba: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová  schvaľuje VZN Obce Bátorová č. 1/2020 o opatrovateľskej 

službe. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 3 J. Toma, L. Mézeš, P. Hulec 

Za: 0  

Proti: 1 J. Toma 

Zdržal sa: 2 L. Mézeš, P. Hulec 

Neprítomní: 2 Ing. J. Hajtman, L. Huťan 

VZN nebolo prijaté. 

 

 

 



K bodu č. 10 Voľba kronikára 

Dňa 16.12.2019 bolo vyhlásené výberové konanie na obsadenie pozície KRONIKÁR. Termín 

doručenia prihlášok bol do 15.01.2020. Do tohto dátumu sa do výberového konania prihlásil 1 

uchádzač. Obálka otvorená na zastupiteľstve, meno uchádzača – Zlata Mézešová. Viď príloha č. 3. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia č. 52: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová volí  za Kronikára obce Bátorová p. Zlatu Mézešovú. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 3 J. Toma, L. Mézeš, P. Hulec 

Za: 3 J. Toma, L. Mézeš, P. Hulec 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. J. Hajtman, L. Huťan 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu č. 11 Stretnutie rodákov 

Pán starosta oboznámil prítomných, že ešte pred mimoriadnou situáciou – koronavírus COVID-19  

zabezpečil technickú stránku obecnej slávnosti „Stretnutie rodákov“, ktorá by sa mala uskutočniť 

11.07.2020.  Vyzval poslancov o zapojenie sa do predmetnej akcie. Pán poslanec J. Toma sľúbil, že 

zasponzoruje dodanie plynu. Starosta podotkol, že by bolo potrebné kúpiť pre obec kotlíky a riad, 

ktorým obec nedisponuje a ktoré sú pri takýchto udalostiach nevyhnutné. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia č. 53: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie „Stretnutie rodákov“. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 3 J. Toma, L. Mézeš, P. Hulec 

Za: 3 J. Toma, L. Mézeš, P. Hulec 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. J. Hajtman, L. Huťan 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu č. 12 Diskusia 

Pán poslanec Toma vyzval starostu, aby pri uchádzačoch o zamestnanie, ktorých má obec na 

aktivačnú činnosť, konkrétne uviedol p. Hajnára a Gondu kontroloval používanie alkoholu na 

pracovisku. Má osobnú skúsenosť, že z práce domov ich stretol v napitom stave. Pán starosta 

podotkol, že kým je on s nimi v teréne nepijú ale po ceste domov už užívaniu alkoholu nevie zabrániť. 

Starosta oznámil prítomným, že by bol záujem zo strany občanov o odkúpenie pozemkov pod 

pivnicami. Keďže v minulosti sa takého pozemky odpredávali za symbolickú sumu 1 € za 36 m2, 

taktiež navrhol túto možnosť. S poslancami sa dohodol, že sa do ďalšieho obecného zastupiteľstva 

pripravia návrhy zmlúv pre 3 záujemcov – Hajnár, Gyouroš, Máth. Diskutovalo sa tiež o tom, že 

možno aj ostatní majitelia pivníc v tejto lokalite by mali záujem odkúpiť pozemky. Pán starosta sa 

ponúkol, že osloví ďalších 4 potenciálnych záujemcov. 

Pán starosta ďalej informoval, že nedopatrením prišiel v roku 2019 cca o 1 plat starostu a že od 



01.01.2020 prebrala mzdovú agendu Ing. Filipová. 

Pán starosta vyzval poslancov, že keď sa nejaké informácie dopočujú, dozvedia v dedine, netreba 

hneď všetkému uveriť. Treba prísť za ním a danú vec overiť. Myslel na čerstvú udalosť. V dedine sa 

rozpráva, že zobral neónku spred  domu Bielikovcov (dom Bielikovcov patrí do katastra obce 

Nenince) a dal ju k maštali. Realita je ale iná – neónka je umiestnená na hlavnej ceste pri tabuli na 

konci obce smerom na Opatovskú Novú Ves. 

Zmienilo sa o realizácií zasadnutí OZ. Veľakrát sa na OZ zúčastnia len 3 poslanci. Treba hľadať 

riešenie. Padol návrh, že sa OZ budú uskutočňovať cez víkend, kedy je predpoklad, že väčšina 

poslancov OZ sa nachádza doma a nie je pracovne zaneprázdnená. 

V závere diskusie pán starosta informoval, že odvolal zástupcu starostu Ing. Hajtmana a poveril do 

funkcie zástupcu starostu pána L. Mézeša. 

 

 

K bodu č. 13 Uznesenia 

Rekapitulácia prijatých uznesení. 

 

K bodu č. 14. Záver 

Starosta poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie . Zasadnutie OZ 

bolo ukončené o 19:10  hodine. 

 

V Bátorovej, dňa: 24.04.2020                                                 Zapísala: Ing. Monika Vlkolenská 

Overovatelia:                                                                           Starosta obce: Ján Máth 

J. Toma 

P. Hulec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


