
Zápisnica č. 14 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bátorová, ktoré sa 

konalo dňa 27.09.2020 na obecnom úrade o 10.30 hodine. 

 

Prítomní: Starosta obce:              Ján Máth 

                 Poslanci OZ:                Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec 

                 Zapisovateľka:             Ing. Monika Vlkolenská 

                 Hlavný kontrolór:         Danica Solská 

                 Iní:                                Bc. Mária Konczová, R. Šalátová 

                        

Návrh programu rokovania: 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Návratná finančná výpomoc obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku 

dane z príjmov FO v roku 2020 

5. Projekty 

6. Návrh: Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 

7. Možnosti spoločnej medziobecnej spolupráce (kanalizácia, cyklotrasy...) 

8. Osobitný členský príspevok: IPEĽSKÁ KOTLINA – NOVOHRAD, o. z. 

9. Diskusia 

10.  Uznesenia 

11.  Záver 

 

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

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

prítomných. Starosta obce skonštatoval, že prítomní sú poslanci v počte 4 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. Návratná finančná výpomoc obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu 

výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 

5. Projekty 

6. Návrh: Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 

7. Možnosti spoločnej medziobecnej spolupráce (kanalizácia, cyklotrasy...) 

8. Osobitný členský príspevok: IPEĽSKÁ KOTLINA – NOVOHRAD, o. z. 

9. Diskusia 

10. Uznesenia 

11. Záver 

Návrh programu jednohlasne odsúhlasený. 

 

Návrh uznesenia č. 73: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje program rokovania OZ. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec,  

Za: 4 Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 J. Toma 



Uznesenie bolo prijaté 

 

 

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

Návrhová komisia: L. Mézeš, L. Huťan, Ing. J. Hajtman 

Zapisovateľ: Ing. M. Vlkolenská 

Overovatelia zápisnice: L. Mézeš, Ing. J. Hajtman 

 

Návrh uznesenia č. 74: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová: 

 a/ volí návrhovú  komisiu v zložení: 

 predseda návrhovej komisie: Ing. J. Hajtman 

 člen návrhovej komisie: L. Mézeš, L. Huťan 

b/ berie na vedomie určenie : 

zapisovateľka zápisnice: Ing. M. Vlkolenská 

overovateľov zápisnice: L. Mézeš, Ing. J. Hajtman 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec,  

Za: 4 Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 J. Toma 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu č. 3. Kontrola plnenia uznesení 

Na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa prerokovalo: 

- Návrh záverečného účtu Obce Bátorová za rok 2019 bez výhrad – splnené 

- Príprava Návrhu VZN Obce Bátorová o opatrovateľskej službe – uznesenie nebolo prijaté 

- Osobitný členský príspevok: IPEĽSKÁ KOTLINA – NOVOHRAD, o.z... – zaplatenie 

príspevku vo výške 200,- € - splnené 

- OZ berie na vedomie vyňatie obecného pozemku na realizáciu parkoviska pri nájomných 

obecných bytoch nižšieho štandardu pod s.č. 173 a prijaté uznesenia OZ 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia č. 75: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec,  

Za: 4 Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 J. Toma 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 



K bodu č. 4. Návratná finančná výpomoc obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu 

výpadku dane  z príjmov FO v roku 2020 

Pani hlavná kontrolórka D. Solská informovala prítomných o možnosti čerpania  návratnej finančnej 

výpomoci obciam na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v roku 2020. Podanie žiadosti o NFV 

bolo predložené na schválenie poslancom  OZ. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia č. 76: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie návratnej finančnej 

výpomoci obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v roku 

2020 vo výške 7 333,- € 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec,  

Za: 4 Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 J. Toma 

Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu č. 5. Projekty 

V bode 5. sa rokovalo o priebehu a podaní viacerých projektov. Pán starosta informoval, že má 

záujem pokračovať a začať realizáciu nasledovných projektov: 

 

A/  Rekonštrukcia ulice k cintorínu v obci Bátorová 

Pán starosta oboznámil prítomných, že jeho prioritným cieľom je rekonštrukcia ulice k cintorínu, 

ktorá už minulý rok mala byť financovaná prostredníctvom finančných prostriedkov z MAS. 

V súčasnosti prisľúbené, že tento rok by výzva mala byť vyhlásená okolo novembra a reálne finančné 

prostriedky sa očakávajú z nej až budúci rok. Pán starosta, preto navrhol, že by sa na rekonštrukciu 

predmetnej ulice použili vlastné zdroje do výšky cca 32 000,- € ako aj finančné prostriedky vo výške 

8 000,- €, ktoré obec dostala z výjazdového rokovania vlády SR. 

 

B /Oprava miestnych komunikácií v obci Bátorová 

Oprava miestnych komunikácií v obci Bátorová sa bude v roku 2020 realizovať v prípade, ak zostanú 

v rozpočte obce na to potrebné finančné prostriedky. 

 

C/ Dotácia z Environmentálneho fondu na rok 2021 – obstaranie traktora  

Pán starosta ďalej informoval zúčastnených, že prostredníctvom Environmentálneho fondu, je možné 

žiadať dotáciu na obstaranie traktora na triedený zber komunálneho odpadu. 

 

D/ Vypracovanie projektovej dokumentácie na vodozádržné opatrenia – rigoly pri ceste do cintorína 

Pán starosta oboznámil prítomných aj s informáciou, že bola vyhlásená aj výzva na vodozádržné 

opatrenia, ktorej podmienky nespĺňame, ale pre obec by na ceste k smerom k cintorínu veľmi pomohli. 

Z tohto dôvodu bola zrealizovaná aj konzultácia s odborným projektantom, ktorý nám odporučil, 

riešiť vodozádržné opatrenia prostredníctvom budovania rigolovov, ako aj vypracovanie projektovej 

dokumentácie. 

 

E/ Podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na budovanie kanalizácie v obci Bátorová  

Pán starosta taktiež upozornil na to, že ako každý aj tento rok je možné žiadať o podporu formou 

dotácie z Environmentálneho fondu na budovanie kanalizácie. Podľa našich doterajších informácií sú 

určení konkrétni oprávnení žiadatelia ale napriek tomu je z našej strany záujem o podanie predmetnej 



žiadosti. Ďalej spomenul, že komunikoval s p. Mgr. Vrškom ohľadom pozemku, cez ktorý pôjde 

budovanie kanalizácie v obci Bátorová – III.etapa. Pánovi Vrškovi sa navrhol prenájom, odkúpenie 

ale aj výmena predmetného pozemku za lesy v katastri obce Bátorová. Sľúbil, že danú ponuku zváži 

a ozve sa. 

 

F/ Ďalej pán starosta informoval, že má prísľub zo strany COOP Jednota Krupina na odpredaj 

parkoviska pred predajňou COOP  Jednota v obci Bátorová  za 100,- €, s tým, že chcú mať prístupovú 

cestu k predajni. Predmetné parkovisko je potrebné zasfaltovať. Pán starosta vyzval poslancov, či 

súhlasia s uvedenou predajnou cenou. Poslanci s navrhnutou cenou súhlasili. 

 

Pán starosta oboznámil prítomným, že po rokovaniach so zástupcami firmy Š-Team, s.r.o. sa dohodla 

kompenzácia v nasledovnej výške 2 500,- € (z toho 300,- € šotovina a 2200,- € práce, stroje) formou 

roztiahnutia vody v cintoríne a realizácie parkoviska pri cintoríne. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia č. 77: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová: 

- schvaľuje 

 A/ financovanie  Rekonštrukcie ulice k cintorínu v obci Bátorová v prípade potreby z vlastných 

zdrojov a zdrojov získaných z výjazdového rokovania Vlády SR 

C/ podanie žiadosti na podporu formou dotácie na rok 2021 z Environmentálneho fondu na obstaranie 

traktora na triedený zber komunálneho odpadu 

E/ podanie žiadosti na podporu formou dotácie na rok 2021 z Environmentálneho fondu na budovanie 

kanalizácie v obci Bátorová 

F/ odkúpenie parkoviska pred predajňou COOP Jednota Krupina v obci Bátorová  za navrhnutú cenu 

100,- € 

 

- berie na vedomie 

B/ realizáciu Opravy miestnych komunikácií v obci Bátorová 

D/  vypracovanie projektovej dokumentácie na vodozádržné opatrenia – rigoly pri ceste do cintorína 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, 

Za: 

A/ 

B/ 

C/ 

D/ 

E/ 

F/ 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, 

Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, 

Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, 

Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, 

Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, 

Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, 

Proti: 

A/ 

B/ 

C/ 

D/ 

E/ 

F/ 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

Zdržal sa: 

A/ 

B/ 

C/ 

D/ 

 

0 

0 

0 

0 

 



E/ 

F/ 

0 

0 

Neprítomní: 1 J. Toma 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu č. 6. Návrh: Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 

Hlavná kontrolórka p. Solská informovala prítomných o návrhu: Rozpočtového opatrenia č. 2/2020, 

viď príloha č. 1. Navrhnuté rozpočtové opatrenie bolo predložené z dôvodu použitia finančných 

prostriedkov na financovanie projektu: Rekonštrukcia ulice  k cintorínu v obci Bátorová. Jeho 

prijatím nie je potrebné čerpať finančné prostriedky z rezervného fondu. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia č. 78: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje návrh: Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, 

Za: 4 Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 J. Toma 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu č. 7. Možnosti spoločnej medziobecnej spolupráce (kanalizácia, cyklotrasy...) 

Pán starosta oznámil prítomným, že sa uskutočnilo stretnutie so starostami susedných obcí Opatovská 

Nová Ves a Nenince z dôvodu možností spoločnej medziobecnej spolupráce hlavne v oblasti 

odpadového hospodárstva a rozvoja turizmu, ale i v iných oblastiach. Ako jednou z možností 

spolupráce je aj založenie spoločnej organizácie, resp. spoločnosti na prevádzkovanie spoločnej ČOV, 

splaškovej kanalizácie, odpadového hospodárstva, atď. Diskutovalo sa aj o iných možnostiach, ako 

napr. o vybudovaní cyklotrasy. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia č. 79: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová: 

A/ berie na vedomie 

Správu starostu obce o uskutočnenom stretnutí so starostami susedných obcí Opatovská Nová Ves 

a Nenince z dôvodu možností spoločnej medziobecnej spolupráce, hlavne v oblasti odpadového 

hospodárstva a rozvoja turizmu, ale i v iných oblastiach. Ako jednou z možností spolupráce je aj 

založenie spoločnej organizácie, resp. spoločnosti na prevádzkovanie spoločnej ČOV, splaškovej 

kanalizácie, odpadového hospodárstva, atď. 

Obecné zastupiteľstvo podporuje diskusiu o možnostiach medziobecnej spolupráce a diskutovalo aj 

o možnostiach realizácie aj iných spoločných medziobecných projektov, ako napr. vybudovanie 

cyklotrasy. 

 

B/ poveruje starostu obce 

Rokovať so starostami obcí Opatovská Nová Ves a Nenince ohľadom návrhov konkrétnych možností 

medziobecnej spolupráce, prioritne v oblasti odpadového hospodárstva a rozvoja turizmu. 

 

 



Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, 

Za: 

A/ 

B/ 

 

4 

4 

 

Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, 

Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, 

Proti: 

A/ 

B/ 

 

0 

0 

 

Zdržal sa: 

A/ 

B/ 

 

0 

0 

 

Neprítomní: 1 J. Toma 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu č. 8. Osobitný členský príspevok: IPEĽSKÁ KOTLINA – NOVOHRAD, o.z. 

Obec listom zo dňa 4.9.2020 zo strany IK – Novohrad, o.z. bola opätovne vyzvaná za nedodržanie 

platobnej disciplíny – úhradu osobitného členského príspevku.  

Pán starosta informoval prítomných, že MAS na realizáciu chodu dostala od štátu balík peňazí, ak 

zanikne, poskytnuté finančné prostriedky musia vrátiť obce, ktoré sú členmi príslušnej MAS. 

V súčasnosti chce obec Obeckov vystúpiť, za ktorú ako náhrada prejavili záujem iné obce. Vzniká tu 

problém vylúčenia podnikateľa z MAS tej obce, ktorá chce MAS opustiť.  

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia č. 80: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová neschvaľuje  zaplatenie Osobitného členského príspevku pre 

IK – Novohrad, o.z.. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, 

Za: 4 Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 J. Toma 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu č. 9. Diskusia 

Zasadnutia OZ sa zúčastnila aj p. R. Šalátová, ktorá prišla s požiadavkou preplatenia  ceny 

vymeneného bojlera. Bojler sa už pred rokom pokazil, ústne na to upozornila pána starostu. Napokon 

v máji 2020 bojler na vlastné náklady vymenili. Po dvoch mesiacoch pani doniesla na obecný úrad 

bloček na preplatenie bojlera. OZ na 12. zasadnutí skonštatovalo, že nájomníčka porušila podmienky 

nájomnej zmluvy. Zároveň je p. Šalátová neplatičom nájomného, kde sa podľa jej slov dostala, 

pretože stratila zamestnanie z dôvodu choroby. Sľúbila, že svoj dlh do konca októbra vyrovná.  Pán 

starosta uviedol, že zo začiatku bol prísľub, že sa bojler preplatí, ak sa vyrovná dlh na nájme. Nestalo 

sa tak. Taktiež uviedol, že nájomníčka mala obec požiadať o súhlas k výmene bojlera, ani toto sa 

nestalo. Dokonca sa voči p. nájomníčke vyšlo v ústrety aj cez splátkový kalendár na úhradu 

nesplatenej časti dlhu nájmu. Keby bolo dostatok finančných prostriedkov v rozpočte obce, pán 

starosta by prešiel na samostatné kúrenie pre každú rodinu v nájomnom byte, aby sa tak eliminovali 



nedoplatky na platení. Momentálne to nie je možné. Jednou z možností výhodnejších pre obec by 

bolo keby byt zostal prázdny. Nenarastala by dlžoba na nájme. Pán starosta p. Šalátovej odporučil, 

aby svoj dlh do 21.10.2020 vyrovnala. Do diskusie sa zapojil aj pán poslanec Ing. Hajtman, ktorý tiež 

potvrdil, že bojler sa nevie preplatiť, nakoľko sa neplatil fond opráv, z ktorého by  sa v prípade 

pravidelnej platby nájomného realizovali potrebné opravy. Pán poslanec ďalej odporúča, že v prípade 

ďalšieho neplatenia nájmu sa nemá s menovanou uzatvoriť zmluva o nájme na ďalšie obdobie, ako 

aj zapracovať do Všeobecne záväzných nariadení obce Bátorová zložiť pri podpise zmluvy 3 mesačnú 

zálohu na nájom vopred.  

Pán poslanec Ing. Hajtman ešte podotkol, že  sa má dať do poriadku register poistencov a sporiteľov 

starobného dôchodkového sporenia v Sociálnej poisťovni, nakoľko on vo funkcii zástupcu starostu 

už skončil ale  v sociálnej poisťovni je ešte ako zástupca starostu prihlásený. 

Pani účtovníčka Bc. Konczová informovala prítomných, že Obec Bátorová mala zo Sociálnej 

poisťovne Veľký Krtíš vonkajšiu kontrolu odvodu poistného na sociálne poistenie a príspevkov na 

starobné dôchodkové sporenie a kontrolu plnenia povinností zamestnávateľa podľa zákona č. 

461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov za obdobie 01.04.2018 – 

31.12.2019, ktorá celkovo dopadla dobre. 

Pán poslanec Ing. Hajtman ešte upozornil na 2 skutočnosti, že od istého času chýba zverejňovanie 

faktúr na webovej stránke a tiež správa o priebežnom čerpaní rozpočtu. 

Pán starosta vyzval prítomných, aby niekoho odporučili na spravovanie webovej stránky obce, 

nakoľko s touto stránkou sú od začiatku jeho funkcie problémy. Hľadá sa riešenie. 

Pani hlavná kontrolórka informovala prítomných o Pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

Obce Bátorová na II. polrok 2020, viď príloha č. 2 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia č. 81: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

Obce Bátorová na II. polrok 2020 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, 

Za: 4 Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 J. Toma 

Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu č. 10. Uznesenia 

Rekapitulácia prijatých uznesení. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia č. 82: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie prijaté uznesenia OZ. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, 

Za: 4 Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 J. Toma 

Uznesenie bolo prijaté 

 



 

 

K bodu č. 11.  Záver 

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

bolo ukončené o 11:53 hodine. 

 

V Bátorovej, dňa: 27.09.2020                                                 Zapísala: Ing. Monika Vlkolenská 

                                                                                                Starosta obce: Ján Máth 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:       

Ladislav Mézeš 

Ing. Július Hajtman                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


