
Zápisnica č. 15 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bátorová, ktoré sa 

konalo dňa 13.12.2020 na obecnom úrade o 10.30 hodine. 
 

Prítomní: Starosta obce:              J. Máth 

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

                 Zapisovateľka:             Ing. M. Vlkolenská 

                 Iní:                                Bc. M. Konczová, R.Šalátová, J. Danko 

                        

Návrh programu rokovania: 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 

5. Návrh rozpočtu 2021 

6. Návrh VZN Obce Bátorová č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

7. Nájomné byty – Bytový dom 

8. Projekty – bliţšie informácie k realizovaným projektom, MAS 

9. Obecné lesy – pozemky 

10. Kúpa pozemkov 

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. Starosta obce skonštatoval, ţe prítomní sú poslanci v počte 5 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. Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 

5. Návrh rozpočtu 2021 

6. Návrh VZN Obce Bátorová č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

7. Nájomné byty – Bytový dom 

8. Projekty – bliţšie informácie k realizovaným projektom, MAS 

9. Obecné lesy – pozemky 

10. Kúpa pozemkov 

11. Diskusia 

            12. Záver 

 

Poslanec Ing. J. Hajtman poţiadal o doplnenie bodu: Vykonanie zmeny rozpočtu starostom obce na 

roky 2021 a 2022 do návrhu programu. Bod doplnený a nový návrh programu jednohlasne 

odsúhlasený. 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 

5. Návrh rozpočtu 2021 



6. Návrh VZN Obce Bátorová č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

7. Nájomné byty – Bytový dom 

8. Projekty – bliţšie informácie k realizovaným projektom, MAS 

9. Obecné lesy – pozemky 

10. Kúpa pozemkov 

11. Vykonanie zmeny rozpočtu starostom obce na roky 2021 a 2022 

12. Diskusia 

            13. Záver 

 

 

Návrh uznesenia č. 83: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje program rokovania OZ. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5  Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, J. Toma 

Za: 5  Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, J. Toma 

Proti: 0  

Zdrţal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Uznesenie bolo prijaté 
 

 

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

Návrhová komisia:  P. Hulec, L. Mézeš, Ing. J. Hajtman 

Zapisovateľ: Ing. M. Vlkolenská 

Overovatelia zápisnice: L. Huťan, J. Toma 

 

Návrh uznesenia č. 84: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová: 

 a/ volí návrhovú  komisiu v zloţení: 

 predseda návrhovej komisie: P. Hulec 

 člen návrhovej komisie: L. Mézeš, Ing. J. Hajtman 

b/ berie na vedomie určenie : 

zapisovateľka zápisnice: Ing. M. Vlkolenská 

overovateľov zápisnice: L. Huťan, J. Toma 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5  Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, J. Toma 

Za: 5  Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, J. Toma 

Proti: 0  

Zdrţal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Uznesenie bolo prijaté 
 

 

K bodu č. 3. Kontrola plnenia uznesení 

Na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa prerokovalo: 

- podanie ţiadosti o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci obciam a vyšším územným 

celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 vo výške 7 333,-€ – 

splnené 



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

zdrojov a zdrojov získaných z výjazdového rokovania Vlády SR – splnené 

- podanie ţiadosti na podporu formou dotácie na rok 2021 z Environmentálneho fondu na 

obstaranie traktora na triedený zber komunálneho odpadu – v štádiu plnenia, termín podania 

ţiadosti 15.12.2020 

- podanie ţiadosti na podporu formou dotácie na rok 2021 z Environmentálneho fondu na 

budovanie kanalizácie v obci Bátorová – v štádiu plnenia, termín podania ţiadosti 

15.12.2020 

- Návrh: Rozpočtového opatrenia č. 2/2020 - splnené 

- odkúpenie parkoviska pred predajňou COOP Jednota Krupina v obci Bátorová za navrhnutú 

cenu 100,- € - v štádiu plnenia 

- poveruje starostu obce rokovať so starostami obcí Opatovská Nová Ves a Nenince ohľadom 

návrhov konkrétnych moţností medziobecnej spolupráce, prioritne v oblasti odpadového 

hospodárstva a rozvoja turizmu – v štádiu plnenia 

- neschválenie zaplatenia Osobitného členského príspevku pre IK – Novohrad, o.z. - splnené 

- OZ berie na vedomie realizáciu Opravy miestnych komunikácií v obci Bátorová , 

vypracovanie projektovej dokumentácie na vodozádrţné opatrenia – rigoly pri ceste do 

cintorína, správu starostu obce o uskutočnenom stretnutí so starostami susedných obcí 

Opatovská Nová Ves a Nenince z dôvodu moţností spoločnej medziobecnej spolupráce, 

hlavne v oblasti odpadového hospodárstva a rozvoja turizmu, ale i v iných oblastiach. Ako 

jednou z moţností spolupráce je aj zaloţenie spoločnej organizácie, resp. spoločnosti na 

prevádzkovanie spoločnej ČOV, splaškovej kanalizácie, odpadového hospodárstva, atď. 

Obecné zastupiteľstvo podporuje diskusiu o moţnostiach medziobecnej spolupráce 

a diskutovalo aj o moţnostiach realizácie aj iných spoločných medziobecných projektov, 

ako napr. vybudovanie cyklotrasy a plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce 

Bátorová na II. polrok 2020 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia č. 85: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5  Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, J. Toma 

Za: 5  Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, J. Toma 

Proti: 0  

Zdrţal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Uznesenie bolo prijaté 
 

 

K bodu č. 4. Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 

Pán starosta odovzdal slovo pani účtovníčke Konczovej, ktorá informovala   prítomným o návrhu: 

Rozpočtového opatrenia č. 3/2020, viď príloha č. 1. Poslanci mali výhrady  predovšetkým voči 

vysokému cestovnému, spotrebe PHM na kosenie. Pán starosta im navýšenie jednotlivých poloţiek 

zdôvodnil a vysvetlil. Pán poslanec Ing. Hajtman podotkol, ţe o niektorých úhradách jednotlivých 

poloţiek sa dozvedajú neskôr, po realizácii úhrady. Mal na mysli výmenu dvier na kultúrnom dome, 

šachty v areáli kultúrneho domu, oplotenie cintorína. Pán starosta skonštatoval, ţe predmetné 

skutočnosti boli prerokované na predchádzajúcich obecných zastupiteľstvách okrem oplotenia 

cintorína, ktoré plánoval oznámiť na terajšom zasadnutí OZ. 

Úpravy a čerpanie rozpočtu bolo v roku 2020 ovplyvnené pandémiou COVID-19, boli ťaţko 

zrealizovateľné zasadnutia OZ. 

 

 



Návrhová komisia predložila návrh uznesenia č. 86: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje návrh: Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5  Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, J. Toma 

Za: 2 J. Toma, L. Mézeš 

Proti: 1 Ing. J. Hajtman 

Zdrţal sa: 2 L. Huťan, P. Hulec 

Neprítomní: 0  

Uznesenie nebolo prijaté 

 

 

K bodu č. 5. Návrh rozpočtu 2021 

Bc. Konczová informovala prítomných o Návrhu rozpočtu 2021. Pri jej zostavovaní  sa vychádzalo 

z roku 2020, navýšili sa poloţky, ktorých čerpanie v roku 2020 boli prekročené.  Pani Konczová 

oboznámila zúčastnených so stanoviskom hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu, viď príloha č. 2.  

Ing. Hajtman poznamenal, ţe v rámci odovzdaného materiálu na zasadnutie OZ chýbalo Plnenie 

rozpočtu. Ústne sa dohodlo, ţe ku kaţdému zasadnutiu OZ sa predloţí poslancom plnenie rozpočtu.  

Ďalej sa dohodlo, ţe ak v rozpočtovej poloţke chýbajú finančné prostriedky, treba včas pripraviť 

Návrh úpravy rozpočtu. 

Ing. Hajtman taktieţ upozornil a zdrţal sa hlasovania, pretoţe Návrh rozpočtu Obce Bátorová na 

roky 2021 – 2023 nebol v súlade so Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pán starosta uviedol, ţe ak majú poslanci  

záujem, všetky podklady sú k dispozícii k nahliadnutiu na obecnom úrade. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia č. 87: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje  Návrh rozpočtu na rok 2021   

                                      

Hlasovanie: 

Prítomní: 5  Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, J. Toma 

Za: 4  L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, J. Toma 

Proti: 0  

Zdrţal sa: 1 Ing. J. Hajtman 

Neprítomní: 0  

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu č. 6. Návrh VZN obce Bátorová č. 2/2020 o miestnych daniach o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Poslanci OZ boli oboznámení s Návrhom VZN obce Bátorová č. 2/2020 o miestnych daniach o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Vysvetlilo sa im, prečo došlo k 

navýšeniu sadzby poplatku. Ďalej pán starosta informoval, ţe kaţdý podnikateľ by mal mať 

uzavretú zmluvu so subjektom, ktorému odovzdáva triedený odpad. 

V rámci zákonom predloţenej lehoty neprišla voči predmetnému Návrhu VZN ţiadna pripomienka. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia č. 88: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová  schvaľuje návrh: VZN obce Bátorová č. 2/2020 o miestnych 

daniach o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, J. Toma 

Za: 4 L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, J. Toma 

Proti: 0  



Zdrţal sa: 1 Ing. J. Hajtman 

Neprítomní: 0  

VZN bolo prijaté 

 

 

K bodu č. 7. Nájomné byty – Bytový dom 
Pán starosta oznámil prítomným finančnú situáciu Bytového domu č. 188, ktorú uţ rieši právny 

zástupca. Jedná sa o rodinu Turanovú a Šalátovú. Pani Turanová momentálne nemá dlţoby na 

nájme, nemá uhradený poplatok za smeti na rok 2020. Rodina p. Šalátovej má nedoplatok 150,- € 

na nájme a neuhradený poplatok za smeti. Pri obidvoch nájomníčkach sa od začiatku nájomného 

vzťahu objavujú problémy s neplatením nájomného. OZ diskutovalo o vzniknutom stave: 

Ing. Hajtman – nepozná celú históriu, nevie aký bol systém komunikácie, postupnosť. Do 

budúcnosti s p. Turanovou neodporúča uzavrieť ţiadny Splátkový kalendár na úhradu 

nezaplateného nájomného. Navrhuje uzatvoriť Nájomnú zmluvu s p. Dankom (partner p. Šalátovej), 

nakoľko p. Šalátová stratila zamestnanie a v súčasnosti nemá postačujúci príjem na pokrytie úhrady 

nájomného. Pán Hajtman ale upozornil p. Danka, ţe ak nájomné nebude včas uhrádzať, siahne sa 

mu na dôchodok formou exekučného príkazu. 

Danko – priznal, ţe sú dĺţníci na nájomnom, ktoré do 21.12.2020 sľúbil vyrovnať. Má záujem o 

uzavretie Nájomnej zmluvy na svoje meno. Uviedol, ţe splátku nájomného neplatili aj z toho 

dôvodu, lebo si sami uhradili nákup bojlera, ktorý im obec nepreplatila. Taktieţ dodal, ţe mali aj 

rodinné a finančné problémy, ktoré vyriešili. Sľúbil, ţe nájomné bude platiť pravidelne. 

Starosta – oznámil, ţe p. Turanová na 1. výzvu nereagovala. Komunikovať začala vtedy, keď 

dostala výzvu na vysťahovanie. Oproti tomu p. Šalátová komunikovala od prvej výzvy. Pán starosta  

odporučil vysťahovanie počas vianočných sviatkov neriešiť. Ak príde výzva zo súdu, oznámi sa to 

poslancom OZ a dohodne sa ďalší postup. Ďalej odporučil, aby sa veci s nájomcami dali do 

poriadku, dohodlo sa a začali sa plniť povinnosti. Zároveň upozornil, ţe ak príde vyjadrenie zo 

súdu, budú sa platiť trovy konania a  nájomcovia budú vyzvaní na vyjadrenie sa. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia č. 89: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie situáciu v Bytovom dome. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, J. Toma 

Za: 5 Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, J. Toma 

Proti: 0  

Zdrţal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu č. 8. Projekty – bližšie informácie k realizovaným projektom, MAS 

Pán starosta spolu s Ing. Vlkolenskou informoval o posledných moţných realizovaných projektoch 

v 2020. Ţiadosti, ktoré boli podané na MF formou dotácií na individuálne potreby obcí a na 

všeobecne prospešné sluţby podľa Výnosu MF SR nebudú z dôvodu zasiahnutia pandémie tento 

rok poskytnuté (oprava miestnych komunikácií, rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu). 

Obec podala ţiadosti  o poskytnutie dotácie na VÚC v zmysle VZN 25/2014 - „Stretnutie rodákov 

obce Bátorová“ vo výške 2000 € a v zmysle VZN 36/2019 – Tábor pre deti a mládeţ – Bátorová 

2021 vo výške 2100 €. Momentálne sa pracuje na podaní ţiadostí formou dotácie na rok 2021 z 

Environmentálneho fondu (traktor a kanalizácia). Bola ukončená realizácia Rekonštrukcie ulice k 

cintorínu v obci Bátorová. 



Pán starosta informoval prítomných, ţe uvaţuje o príprave spracovania projektovej dokumentácie 

na rok 2021 na zberný dvor, ďalšiu etapu kanalizácie, opravu miestnej komunikácie v ulici kde 

býva poslanec Huťan a detské ihrisko, ktoré je v rizikovom stave. 

Ďalej oboznámili prítomných, ţe bol ukončený aj projekt TJ Inter Bátorová so SFZ na 

„Rekonštrukciu budovy šatne TJ Inter Bátorová“.  Celková cena rekonštrukcie stála 13 425,74 €, 

pričom 10 000 € bude poskytnutých zo SFZ a 3 425,74 € zaplatilo TJ Inter Bátorová z vlastných 

zdrojov (sponzorské). 

Ďalej sa  plánuje realizovať parkovisko pri COOP Jednote spolu s projektom na miestne 

komunikácie. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia č. 90: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie informácie o projektoch 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, J. Toma 

Za: 5 Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, J. Toma 

Proti: 0  

Zdrţal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu č. 9. Obecné lesy - pozemky 
Pán starosta oznámil, ţe sa neuzavrela ani neobnovila Zmluva s Lesmi SR. Navrhol, aby sa určila 

zodpovedná osoba za starostlivosť o lesy obce Bátorová. Pán starosta nezáväzne oslovil p. Hudeca a 

Bolgára, ktorí poskytli neformálne ceny za ponúkané sluţby, ktoré p. starosta odprezentoval. Jedná 

sa o prerezávku lesa obce, z ktorej by obec predajom dreva miestnym občanom získala finančné 

prostriedky na úhradu svojich beţných výdavkov. Pán starosta vyzval poslancov OZ, aby 

porozmýšľali a podali návrh na zodpovednú osobu za starostlivosť o lesy obce Bátorová. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia č. 91: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie návrh na určenie  zodpovednej osoby za 

starostlivosť o lesy obce Bátorová 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, J. Toma 

Za: 5 Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, J. Toma 

Proti: 0  

Zdrţal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu č. 10. Kúpa pozemkov 
Pán starosta uviedol, ţe pre obec by bolo vhodné odkúpiť časť pozemkov od p. J. Vlkolenského pod 

futbalovým ihriskom v rozlohe cca 348 m2. 

Ďalej oznámil, ţe rodina Burišová by mala záujem od obce odkúpiť pozemok, ktorý vyuţíva ako 

záhradu pri svojom rodinnom dome, ale vlastnícky neprávom v rozlohe 1000 m2. Všetky náklady 

spojené s predajom pozemku bude znášať rodina Burišová. Pripraví sa kúpno-predajná zmluva a dá 

sa následne na schválenie obecnému zastupiteľstvu. 

 

 



Návrhová komisia predložila návrh uznesenia č. 92: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie kúpu pozemkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, J. Toma 

Za: 5 Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, J. Toma 

Proti: 0  

Zdrţal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu č. 11. Vykonanie zmeny rozpočtu starostom obce na roky 2021 a 2022 
V tomto bode sa rozhodovalo o tom či zmeny rozpočtu bude vykonávať OZ alebo starosta. Názory 

boli rôzne. Poslanec Ing. Hajtman navrhol, aby presun rozpočtových beţných výdavkov v rámci 

schváleného rozpočtu zo strany starostu bol vo výške 0,00 €.  Poslanec Toma uviedol, ţe by starosta 

mal mať k dispozícii určitý balík, pretoţe ak súrne potrebuje niečo uhradiť – havarijný stav, aby to 

vedel zrealizovať.  Keďţe poslanci  z dôvodu pracovných záleţitostí sa nevedia vţdy zúčastniť 

zasadnutí OZ, preto sa OZ ťaţko zvoláva a koná. Pán starosta poznamenal, ţe predchádzajúca 

starostka mala k dispozícii 1 000,- €. Po rozprave sa poslanci zhodli na tom, ţe kedykoľvek keď ich 

starosta zvolá, prídu a vykonajú zmenu v rozpočte, tak ako sa pôvodne zhodli v roku 2018. 

Keď bude chcieť poslanec doplniť  bod do návrhu programu OZ, nech si daný bod vopred 

dostatočne pripraví, čo  presne chce, aby sa nestalo a nedošlo k tomu, ţe sa znenie programu bude 

posielať mailom. Potom je ťaţko niečo odsúhlasiť a prijať.  

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia č. 93: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová neschvaľuje poverenie starostu v priebehu rokov 2021 a 2022 

vykonávať presun rozpočtových beţných výdavkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 

nemenia celkové výdavky 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, J. Toma 

Za: 5 Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, J. Toma 

Proti: 0  

Zdrţal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu č. 12 Diskusia 
Diskusia sa nekonala. 

 

 

K bodu č. 13 Záver 
Rekapitulácia prijatých uznesení. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia č. 94: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie prijaté uznesenia OZ 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, J. Toma 

Za: 5 Ing. J. Hajtman, L. Huťan, L. Mézeš, P. Hulec, J. Toma 



Proti: 0  

Zdrţal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Uznesenie bolo prijaté 

 

Starosta poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť, spoluprácu v roku 2020, ktorú 

oproti minulého roku hodnotil ako lepšiu  a ukončil zasadnutie . Zasadnutie OZ bolo ukončené o  

12:50 hodine. 

 

 

 

V Bátorovej, dňa: 13.12.2020                                                 Zapísala: Ing. Monika Vlkolenská 

                                                                                                Starosta obce: Ján Máth 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:       

L . Huťan 

J. Toma 

 

 

 

 

 

 


