
Zápisnica č. 25 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bátorová, ktoré sa
konalo dňa 28.11.2021 v priestoroch kultúrneho domu o 11:00 hodine.

Prítomní: Starosta obce:                         Ján Máth
                 Poslanci OZ:                           Ing. J. Hajtman, L. Mézeš, R. Vanko, J. Toma, P. Hulec
                 Zapisovateľka:                        Ing. Monika Vlkolenská
                 Iní:                                           Bc. Mária Konczová
Neprítomní: Hlavná kontrolórka            D. Solská - ospravedlnená
                       
Návrh programu rokovania:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh - Rozpočtové opatrenia č. 4/2021
5. VZN Návrh – Dodatok č. 1/2021
6. Návrh - VZN Obce Bátorová č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. Návrh – Rozpočet rok 2022 a vybrané roky 2023,2024
8. Diskusia
9. Uznesenia

     10.  Záver

K bodu č. 1. Otvorenie
Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril  a viedol  Ján Máth,  starosta  obce.  Privítal  všetkých
prítomných.  Starosta  obce  skonštatoval,  že  prítomní  sú  poslanci  v počte  5  a  OZ je   uznášania
schopné. Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení

            4. Návrh - Rozpočtové opatrenia č. 4/2021
5.VZN Návrh – Dodatok č. 1/2021
6. Návrh - VZN Obce Bátorová č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. Návrh – Rozpočet rok 2022 a vybrané roky 2023,2024
8. Diskusia
9. Uznesenia
10. Záver

Pán starosta sa opýtal prítomných poslancov, či súhlasia s Návrhom programu rokovania a či majú
ďalší bod na doplnenie do programu. Poslanci OZ nemali ďalší bod na doplnenie.  Návrh programu
jednohlasne odsúhlasený.

Návrh uznesenia č. 151:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje program rokovania OZ.

Hlasovanie:
Prítomní: 5 Ing. J. Hajtman, L. Mézeš, R. Vanko, J. Toma, P. Hulec
Za: 5 Ing. J. Hajtman, L. Mézeš, R. Vanko, J. Toma, P. Hulec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Uznesenie bolo prijaté



K bodu č. 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Návrhová komisia: Ing. J. Hajtman, L. Mézeš, R. Vanko
Zapisovateľ: Ing. M. Vlkolenská
Overovatelia zápisnice: J. Toma, P. Hulec

Návrh uznesenia č. 152:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová:
 a/ volí návrhovú  komisiu v zložení:
 predseda návrhovej komisie: Ing. J. Hajtman
 člen návrhovej komisie: L. Mézeš, R. Vanko
b/ berie na vedomie určenie :
zapisovateľka zápisnice: Ing. M. Vlkolenská
overovateľov zápisnice: J. Toma, P. Hulec

Hlasovanie:
Prítomní: 5 Ing. J. Hajtman, L. Mézeš, R. Vanko, J. Toma, P. Hulec
Za: 5 Ing. J. Hajtman, L. Mézeš, R. Vanko, J. Toma, P. Hulec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Uznesenie bolo  prijaté

K bodu č. 3. Kontrola plnenia uznesení
Na predchádzajúcom uznášania schopnom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa prerokovalo:

 Návrh – Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 – neprijaté, nesplnené
 príprava Kúpnej zmluvy pozemkov pod miestnym ihriskom od vlastníkov:

J.V. na LV: 346, par.číslo E32/21 vo výmere 248,1 m2  ,  druh pozemku: záhrada  a na LV: 686,
par.číslo E30 vo výmere 100,2 m2 , druh pozemku: záhrada celkom vo výške 525,- €
J.V. na LV: 346, par.číslo E32/21 vo výmere 248,1 m2, druh pozemku: záhrada a na LV: 686, par.
číslo E30 vo výmere 100,2 m2 , druh pozemku: záhrada  celkom vo výške 525,- €
Z.S. na LV: 271, par.číslo: E31 vo výmere 631,58 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
vo výške 947,- €
A. S. na LV: 271, par.číslo: E31 vo výmere 631,58 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 
vo výške 947,- €
v štádiu plnenia

 prenájom obecných pozemkov E. V. v rozlohe cca 1,5 ha – v štádiu plnenia
 podanie Žiadostí o poskytnutie dotácií na BBSK v oblasti kultúry, tábora pre deti a mládež i 

športu. Žiadosti v oblasti tábora pre deti a mládež i športu – podané, splnené. Žiadosť v 
oblasti kultúry – v štádiu plnenia

 podanie Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2022 na Environmentálny 
fond pre Oblasť: Ochrana a využívanie vôd (B) -  kanalizácia na etapy II. + III. - podané, 
splnené

 vypracovanie projektovej dokumentácie na úpravu miestnej komunikácie  ulice na parcele č.
48. - v štádiu plnenia

 podanie Žiadosti o finančnú podporu na základe vyhlásenej výzvy  na úpravu miestnej 
komunikácie  ulice na parcele č. 48.- nesplnené

 Návrh VZN č. 1/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom
mieste na území Obce Bátorová, ktorým sa zároveň vydáva trhový poriadok pre trhovisko a
príležitostné trhy - splnené



 na vedomie sa bralo: Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Bátorová na II. 
polrok 2021 a Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly, Informácie o Spoločnom 
prevádzkovom podniku, vypracovanie projektovej dokumentácie na úpravu Obecného dvora

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia č. 153:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

Hlasovanie:
Prítomní: 5 Ing. J. Hajtman, L. Mézeš, R. Vanko, J. Toma, P. Hulec
Za: 5 Ing. J. Hajtman, L. Mézeš, R. Vanko, J. Toma, P. Hulec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Uznesenie bolo prijaté

K bodu č. 4.  Návrh - Rozpočtové opatrenie č. 4/2021
Pán starosta predložil Návrh – Rozpočtové opatrenie č. 4/2021, viď príloha č. 1. Uviedol, že bol
pripravený na základe nadväznosti na pripomienkovaný Návrh – Rozpočtové opatrenie č. 3/2021.
Pôvodný Návrh č. 3 nebol schválený, v zmysle pripomienok  poslanca Ing. Hajtmana upravený.
Bližšie informácie k Návrhu č. 4 podala pani účtovníčka Bc. Konczová.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia č. 154:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová schvaľuje návrh: Rozpočtové opatrenie č. 4/2021.

Hlasovanie:
Prítomní: 5 Ing. J. Hajtman, L. Mézeš, R. Vanko, J. Toma, P. Hulec
Za: 5 Ing. J. Hajtman, L. Mézeš, R. Vanko, J. Toma, P. Hulec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Uznesenie bolo prijaté

K bodu č. 5. VZN Návrh – Dodatok č. 1/2021
Pani  Ing.  Vlkolenská  oznámila  prítomným,  že  bol  vypracovaný Návrh  –  Dodatok  č.  1/2021 k
Všeobecne  záväznému  nariadeniu  č.  1/2016  o  nakladaní  s  komunálnymi  odpadmi  a  drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Bátorová.  V zákonom stanovenej lehote neboli voči tomuto
Návrhu podané žiadne pripomienky, preto predložené na schválenie poslancom OZ.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia č. 155:
Obecné  zastupiteľstvo  Obce  Bátorová  schvaľuje Návrh  –  Dodatok   č.  1/2021  k  Všeobecne
záväznému nariadeniu  č.  1/2016 o  nakladaní  s  komunálnymi  odpadmi a  drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Bátorová.                                                                    
              
Hlasovanie:
Prítomní: 5 Ing. J. Hajtman, L. Mézeš, R. Vanko, J. Toma, P. Hulec
Za: 5 Ing. J. Hajtman, L. Mézeš, R. Vanko, J. Toma, P. Hulec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Uznesenie bolo prijaté



K bodu č. 6. Návrh – VZN Obce Bátorová č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Pán starosta oznámil poslancom OZ, že bol vypracovaný Návrh – VZN Obce Bátorová č. 2/2021
o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady.
V zákonom  stanovenej  lehote  neboli  voči  tomuto  Návrhu  podané  žiadne  pripomienky,  preto
predložené na schválenie poslancom OZ.                                       
Pán starosta upozornil, že pri príprave Návrhu sa vychádzalo z viacerých faktorov: 

- z analýzy porovnania hodnôt okolitých obcí. Napríklad poplatok za komunálny odpad sa už
v mnohých obciach vlani pohyboval na úrovni vyššej ako 20 €

- obec by nemala doplácať na odpad z vlastných zdrojov, tento rok ale doplatí cca 2000 –
3000  €.  Jedným  z dôvodov  je  nedostatočné  triedenie  odpadu  občanmi  obce,  ako  aj
nepokrytie  výdavkov  za  vývoz  odpadu  príjmami  vybranými  z poplatkov  za  komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

- predpokladajú sa zvýšené náklady prepravcu pri odvoze odpadu
- obava z nižších podielových daní

Pán  starosta  informoval  prítomných,  že  firma  Marius  Pedersen,  ktorá  poskytuje  svoje  služby
v oblasti odpadového hospodárstva v našej obci plánuje v budúcnosti urobiť neplánovanú kontrolu
odpadu.  Vyberie  si  náhodne  domácnosť,  ktorej  dá  vysypať  smeti  a čo  nebude  patriť  do
komunálneho odpadu neprevezme a vráti  domácnosti.  Ďalej  predstavil  mechanizmus fungovania
jedného  vývozu.  Oboznámil  poslancov  o fungovaní  plánovaného  lístkového  systému  vývozu
komunálneho odpadu. 
Pán poslanec Ing. Hajtman sa pýtal, ako sa budú riešiť domácnosti, ktoré vyložia pri vývoze aj 6
vriec a taktiež ak sa vyložia 2 kuka nádoby, ktoré nie sú plné či sa to posudzuje ako vývoz 2 plných
nádob. Pán starosta poznamenal, že v prípade vriec sa to bude kontrolovať. Bude to obmedzené –
na 3 vrecia bude 1 lístok. K vývozu 2 zberných nádob povedal, že si treba dávať pozor. Odporúča sa
vyložiť  len  naplnená  nádoba,  pretože  ak sú vyložené 2 hoci  len  do polovice  naplnené  nádoby
posudzuje sa to ako vývoz 2 zberných nádob.
Pán poslanec Toma navrhol, aby boli občania k triedeniu odpadu motivovaní aj na svätých omšiach,
ktoré  sa  konali  v miestnom cintoríne,  nakoľko bolo  zistené,  že  triedenie  odpadu nefunguje  ani
v miestnom cintoríne.
Pán starosta ďalej uviedol, že k zvýšeniu daní a poplatkov sa pristúpilo aj z toho dôvodu, že sú
informácie o poklese podielových daní na budúci rok, ktoré spolu s miestnymi daňami a poplatkami
tvoria hlavný zdroj príjmov obce. Nepredpokladá sa, že obec bude mať aj iné príjmy ako to bolo
v minulosti napríklad z výjazdových rokovaní vlády.
Poslanci (proti: Ing. J. Hajtman, zdržal sa: P. Hulec, J. Toma) mali pripomienky voči pripravenému
predmetnému  Návrhu  VZN.  Nesúhlasili  najmä  so  zvýšeným poplatkom za  komunálne  odpady
a drobné stavebné odpady. Navrhli, aby poplatok zostal na súčasnej úrovni, t.j. 19,71  € na jednu
osobu/1 rok. Zároveň spolu navrhli aj úpravu súm niektorých miestnych daní, voči ktorým mali
pripomienky.  Na  základe  spoločného  dohovoru  sa  pripravili  podklady  k Návrhu  –  VZN  Obce
Bátorová  č.  3/2021  o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady  a drobné
stavebné odpady.
Ďalej starosta informoval, že na tento školský rok sú do  materskej školy prijaté 2 nové učiteľky s  3
mesačnou výpovednou dobou. Jedna sa počas skúšobnej doby rozhodla, že uplynutím predmetnej
doby rozväzuje pracovný pomer a odchádza. Druhá pani učiteľka popri zamestnaní študuje, takže
bude treba zabezpečiť zastupovanie, čo vedie k ďalším nákladom obce.
Pán starosta upozornil aj na pretrvávajúci problém s túlavými psami. Ústne mu bolo nahlásené, že
istej  rodine zmizli  kačky. Osobne vyhľadal majiteľov túlavých psov, ktoré sa pohybujú po obci
a vyzval ich, aby zabránili nežiaducemu pohybu týchto psov po obci.
Pán  poslanec  Hulec  poznamenal,  či  mzdové  účtovníctvo  nevedia  robiť  pracovníčky obce,  aby
finančné prostriedky obce neodniesla externá firma. K externej firme sa pristúpilo preto, lebo došlo
ku výmene pracovníkov na viacerých pozíciách, a bola nutná kvalifikovaná, odborná pracovná sila,
ktorá správne nastaví mzdové, platové podmienky zamestnancov.



Návrhová komisia predložila návrh uznesenia č. 156:
Obecné  zastupiteľstvo  Obce  Bátorová   schvaľuje  Návrh  –  VZN  Obce  Bátorová  č.  2/2021  o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Hlasovanie:
Prítomní: 5 Ing. J. Hajtman, L. Mézeš, R. Vanko, J. Toma, P. Hulec
Za: 2 R. Vanko, L. Mézeš
Proti: 1 Ing. J. Hajtman
Zdržal sa: 2 P. Hulec, J. Toma
Neprítomní: 0
Uznesenie nebolo prijaté

K bodu č. 7. Návrh – Rozpočet rok 2022 a vybrané roky 2023, 2024
Pán starosta predložil Návrh – Rozpočet rok 2022, viď príloha č. 2. Bližšie informácie podala pani
účtovníčka Bc. Konczová, ktorá v skratke prezentovala aj Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
rozpočtu Obce Bátorová na roky 2022 a viacročnému rozpočtu na roky 2023-2024, viď príloha č. 3,
pretože pani hlavná kontrolórka sa z dôvodu choroby nemohla zúčastniť zasadnutia OZ.
Pán Ing. Hajtman odporučil upraviť položku rozpočet výdavkov: MŠ – Energia – zemný plyn  a tiež
prispôsobiť položku  rozpočet príjmov: Daň z pozemkov, stavieb, psa a za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v súlade s Návrhom VZN Obce Bátorová č. 3/2021 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Pán poslanec  Hulec  navrhol  šetrenie  na  položke  rozpočet  výdavkov:  Všeobecné služby-  zimná
údržba ciest. Pán starosta oponoval, že s touto položkou sa hýbať nedá, nakoľko zimná údržba je
potrebná. Čistia  sa járky a rigoly, ktoré vyžadujú techniku.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia č. 157:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová:
A. schvaľuje Návrh – Rozpočet rok 2022
B. berie na vedomie Návrh – Rozpočet na roky 2023, 2024
C. berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Bátorová na roky 
2022 a viacročnému rozpočtu na roky 2023-2024

Hlasovanie:
Prítomní: 5 Ing. J. Hajtman, L. Mézeš, R. Vanko, J. Toma, P. Hulec
Za:
A.
B.
C.

2
5
5

R. Vanko, L. Mézeš
Ing. J. Hajtman, L. Mézeš, R. Vanko, J. Toma, P. Hulec
Ing. J. Hajtman, L. Mézeš, R. Vanko, J. Toma, P. Hulec

Proti:
A.
B.
C.

1
0
0

Ing. J. Hajtman

Zdržal sa:
A.
B.
C.

2
0
0

P. Hulec, J. Toma

Neprítomní: 0
Uznesenie 157 - A nebolo prijaté
Uznesenie 157 - B bolo prijaté
Uznesenie 157 - C bolo prijaté



K bodu č. 8. Diskusia
Pán poslanec Hulec sa informoval ohľadom umiestnenia zátarasy na miestnej komunikácii smerom
k cintorínu. Pán starosta vysvetlil, že zátarasy boli umiestnené v zmysle upozornenia policajného
zboru.
Pán  poslanec  Ing.  Hajtman  poznamenal,  že  na  internetovej  stránke  obce  nenašiel  zverejnené
nájomné zmluvy na rok 2021. Pán starosta skonštatoval,  že už aj  v minulosti  spomínal,  že boli
technické problémy pri zverejňovaní údajov na webovej stránke obce, preto už vtedy navrhol, aby
sa hľadal nový správca stránky.  Taktiež  vtedy vyzval poslancov OZ, ak poznajú niekoho vhodného
nech odporučia. Zatiaľ nie sú ponuky na nového správcu webovej stránky.
Ďalej  sa  pán  poslanec  Ing.  Hajtman  pýtal  ako  funguje  futbalové  mužstvo  –  dospelí  TJ  Inter
Bátorová, či ho zastrešuje Bátorová alebo Príbelce. Pán starosta povedal, že TJ Inter Bátorová má
41  aktívnych  mládežníkov.  Do  súťaže  sa  prihlásili  2  mládežnícke  mužstvá.  Príbelce  oslovili
Bátorovú,  mužstvo  dospelých  spoločné  s  TJD Príbelce.  Všetky náklady za  mužstvo  dospelých
hradia  Príbelce.  Bátorová  hradí  len  výdavky  na  občerstvenie,  zabezpečenie  sprchovania  sa
a vysypanie ihriska.

K bodu č. 9. Uznesenia
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia č. 158:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová berie na vedomie prijaté uznesenia OZ.

Hlasovanie:
Prítomní: 5 Ing. J. Hajtman, L. Mézeš, R. Vanko, J. Toma, P. Hulec
Za: 5 Ing. J. Hajtman, L. Mézeš, R. Vanko, J. Toma, P. Hulec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Uznesenie bolo prijaté

K bodu č. 10. Záver 
Starosta poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie . Zasadnutie OZ
bolo ukončené o 12:45 hodine.

V Bátorovej, dňa: 28.11.2021                                                 Zapísala: Ing. Monika Vlkolenská
                                                                                                Starosta obce: Ján Máth

Overovatelia zápisnice:      

J. Toma                                 …..............................................

P. Hulec                                …..............................................




