
Zápisnica
 z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bátorová,

ktoré sa konalo dňa 28.11.2022 o 17:00 hod. 
v priestoroch kultúrneho domu

Prítomní:
Starosta obce:                              Ján Máth
Novozvolení poslanci OZ:          Ing. Július Hajtman,  Zoltán Krivánsky, Mgr. Mária Kukučková,
                                                    Katarína Lichvárová, Erik Vanko
Zapisovateľka:                            Ing. Monika Vlkolenská
Hlavný kontrolór:                        Danica Solská
Iní:                                               viď prezenčná listina

Návrh programu rokovania:

1.      Úvodné náležitosti:
a) Otvorenie zasadnutia.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 
zastupiteľstva.

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

      f) Príhovor novozvoleného starostu obce Bátorová.
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť       
            zasadnutia obecného zastupiteľstva.
4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
5. Určenie platu starostu obce.
6. Starosta obce je oprávnený meniť rozpočet vo výške do  2 000,- EUR.
7. Diskusia.
8. Záver.

K bodu č. 1 Úvodné náležitosti.
a) Zasadnutie otvoril starosta obce Ján Máth, privítal prítomných.
b) Starosta určil za zapisovateľa pracovníčku obecného úradu Ing. M. Vlkolenskú a overovateľov 
zápisnice Mgr. M. Kukučkovú a K. Lichvárovú.
c) Predsedkyňa volebnej komisie Eva Horváthová informovala prítomných o výsledkoch voľby 
starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdala osvedčenia o zvolení novozvolenému 
starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
d) Novozvolený starosta zložil zákonom predpísaný sľub, ktorý po prečítaní potvrdil svojim 
podpisom, príloha č. 1.
e) Následne starosta prečítal znenie sľubu poslanca. Poslanci novozvoleného obecného 
zastupiteľstva sľub potvrdili svojim podpisom, príloha č. 2. 
f) Novozvolený starosta predniesol  príhovor. Poďakoval za opätovnú prejavenú dôveru. Vyzdvihol,
že je to náročná pozícia, pretože svoju funkciu berie vážne a zodpovedne. Bol starostom a predtým 
poslancom obecného zastupiteľstva. Trápi ho, že sa obec Bátorová zmenila. Prežil v nej detstvo, 
kedy boli ľudia súdržní, ale teraz zažil ponižovanie a výsmech. Hľadá starú, dobrú Bátorovú. 
Uviedol, že dôvodom opätovného podania kandidátnej listiny na starostu obce boli 2 veci: veľa vecí
obci chýba – "zaspali sme dobu" a nechcel, aby sa vrátilo staré vedenie.  Informoval prítomných o 
svojich predstavách a plánoch. Spomenul, že obec nemá pracovníkov na drobné aktivačné práce, 



ktoré potom musí mnohokrát robiť on, a tým je obmedzovaná jeho ďalšia práca. Obrátil sa na 
nových poslancov, aby slúžili ľuďom a riadili sa vlastným rozumom. Treba vedieť prijať aj kritiku. 
Osobitne poďakoval bývalým poslancom OZ L. Mézešovi a R. Vankovi. P. Mézeš stál pri ňom pri 
každej aktivite, podporoval ho, pomáhal. P. Vanko bol najstarší poslanec a nechýbal ani na jednom 
zasadnutí OZ. Pán starosta sa každému ospravedlnil a podáva ruku mieru. Priznáva si svoju vinu a 
berie za ňu zodpovednosť. Bude sa snažiť o starú Bátorovú v akej sa narodil a prežil detstvo.

Návrh uznesenia č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovej

A. berie na vedomie

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. príhovor  novozvoleného starostu 

    B. konštatuje,  ž e

1. novozvolený starosta obce Ján Máth zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného

    zastupiteľstva: Ing. Július Hajtman,  Zoltán Krivánsky, Mgr. Mária Kukučková, Katarína

    Lichvárová, Erik Vanko.

 Hlasovanie:
Prítomní: 5 Ing. Július Hajtman, Zoltán Krivánsky, Mgr. Mária Kukučková, Katarína 

Lichvárová, Erik Vanko

Za: 5 Ing. Július Hajtman, Zoltán Krivánsky, Mgr. Mária Kukučková, Katarína 
Lichvárová, Erik Vanko

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0
Uznesenie bolo prijaté

K bodu č. 2 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania. 
Návrh programu:
1.  Úvodné náležitosti:

a) Otvorenie zasadnutia.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 
zastupiteľstva.

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

      f) Príhovor novozvoleného starostu obce Bátorová.
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť       
    zasadnutia obecného zastupiteľstva.
4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
5. Určenie platu starostu obce.



6. Starosta obce je oprávnený meniť rozpočet vo výške do  2 000,- EUR.
7. Diskusia.
8. Záver.

Pán poslanec Ing. Hajtman navrhol, aby sa bod  č. 6 z návrhu programu presunul na ďalšie 
zasadnutie OZ. Zmenený program OZ:

1.  Úvodné náležitosti:
a) Otvorenie zasadnutia.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 
zastupiteľstva.

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

      f) Príhovor novozvoleného starostu obce Bátorová.
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť       
    zasadnutia obecného zastupiteľstva.
4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
5. Určenie platu starostu obce.
6. Diskusia.
7. Záver.

Zmenený program OZ  bol jednohlasne schválený.

Návrh uznesenia č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovej schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:
Prítomní: 5 Ing. Július Hajtman, Zoltán Krivánsky, Mgr. Mária Kukučková, Katarína 

Lichvárová, Erik Vanko

Za: 5 Ing. Július Hajtman, Zoltán Krivánsky, Mgr. Mária Kukučková, Katarína 
Lichvárová, Erik Vanko

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0
Uznesenie bolo prijaté

K bodu č. 3 Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a 
viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
Starosta  navrhol  poslanca,  ktorý  bude  oprávnený  zvolávať  a  viesť  zasadnutie  obecného
zastupiteľstva  v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6
tretia  veta  zákona  SNR č.  369/1990  Zb.   o  obecnom zriadení  v  znení  neskorších  predpisov.
Poverenou poslankyňou je pani Mgr. M. Kukučková.

Návrh uznesenia č. 3
Obecné  zastupiteľstvo  v  Bátorovej  poveruje  poslankyňu  Mgr.  M.  Kukučkovú  zvolávaním  a
vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia



veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.

Hlasovanie:
Prítomní: 5 Ing. Július Hajtman, Zoltán Krivánsky, Mgr. Mária Kukučková, Katarína 

Lichvárová, Erik Vanko

Za: 5 Ing. Július Hajtman, Zoltán Krivánsky, Mgr. Mária Kukučková, Katarína 
Lichvárová, Erik Vanko

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0
Uznesenie bolo prijaté

K bodu č. 4 Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
Starosta v spolupráci s pani Ing. Vlkolenskou predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na 
zriadenie komisií:

• Návrhová komisia
• Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií
• Komisia na vybavovanie sťažností

Navrhnutá náplň práce pre komisie:
• Návrhová komisia

Sledovať priebeh rokovania obecného zastupiteľstva, predkladať k prerokovaným bodom 
programu a postupu rokovania návrhy uznesení.

• Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií
 Posudzovať nezlúčiteľnosť funkcie verejného činiteľa s výkonom nových funkcií, 
zamestnaní alebo činností. Podávať obecnému zastupiteľstvu návrh na začatie konania vo 
veci ochrany verejného záujmu a zamedzeniu rozporu záujmov. Preskúmať podnety na 
začatie konania. Vykonávať ďalšie úlohy na ochranu verejného záujmu.

• Komisia na vybavovanie sťažností
Vykonávať činnosti, pri ktorých sa riadi zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení 
neskorších predpisov.

Zároveň boli navrhnutí  predsedovia a členovia komisií.
Za predsedu  návrhovej komisie bola navrhnutá p. poslankyňa Lichvárová  a za členov p. poslanci 
Vanko a Krivánsky. Komisia sa bude aktualizovať na každom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Za predsedu  komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií  bol navrhnutý p.
poslanec Krivánsky  a za členov p. poslanec Ing. Hajtman a p. poslankyňa Lichvárová.
Za predsedu  komisie na vybavovanie sťažností bola  navrhnutá  p. poslankyňa Mgr. Kukučková  a
za členov p. poslanci Krivánsky a  Vanko.

Návrh uznesenia č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovej:
A. zriaďuje

• Návrhovú komisiu
• Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií
• Komisiu na vybavovanie sťažností

B. určuje náplň práce komisií



• Návrhová komisia
Sledovať priebeh rokovania obecného zastupiteľstva, predkladať k prerokovaným bodom 
programu a postupu rokovania návrhy uznesení.

• Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií
 Posudzovať nezlúčiteľnosť funkcie verejného činiteľa s výkonom nových funkcií, 
zamestnaní alebo činností. Podávať obecnému zastupiteľstvu návrh na začatie konania vo 
veci ochrany verejného záujmu a zamedzeniu rozporu záujmov. Preskúmať podnety na 
začatie konania. Vykonávať ďalšie úlohy na ochranu verejného záujmu.

• Komisia na vybavovanie sťažností
Vykonávať činnosti, pri ktorých sa riadi zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení 
neskorších predpisov.

C. volí
a) predsedkyňu  návrhovej komisie p. poslankyňu Lichvárovú  a  členov p. poslancov Vanka a  
Krivánskeho
b) predsedu  komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií   p. poslanca 
Krivánskeho a  členov p. poslanca Ing. Hajtmana a  p. poslankyňu Lichvárovú.
c) predsedkyňu  komisie na vybavovanie sťažností p. poslankyňu Mgr. Kukučkovú  a členov p. 
poslancov  Krivánskeho a  Vanka.

Hlasovanie:
Prítomní: 5 Ing. Július Hajtman, Zoltán Krivánsky, Mgr. Mária Kukučková, Katarína 

Lichvárová, Erik Vanko

Za: 5 Ing. Július Hajtman, Zoltán Krivánsky, Mgr. Mária Kukučková, Katarína 
Lichvárová, Erik Vanko

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0
Uznesenie bolo prijaté

K bodu č. 5 Určenie platu starostu obce.
V tomto bode p.  Bc. Konczová uviedla, že mesačný plat starostu obce  v súlade so zákonom NR
SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov je 1999,00 EUR. Na ustanovujúcom zasadnutí sa môže zvýšiť až o
60%. Ak sa plat nezvýši na ustanovujúcom zasadnutí, tak potom v priebehu volebného obdobia sa
môže poskytnúť len jednorázová odmena. Pán starosta povedal, že  aj keď mu navrhnú navýšenie
platu  on  to  neprijme.  Pani  poslankyňa Mgr.  Kukučková navrhla,  že  ak  budú zvyšné  finančné
prostriedky v rozpočte,  potom bude možné riešiť aj odmenu pre pána starostu.

Návrh uznesenia č. 5
Obecné  zastupiteľstvo  v  Bátorovej  určuje  v  súlade  so  zákonom NR SR  č.  253/1994  Z.  z.  o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov mesačný plat starostu Jána Mátha vo výške 1999,00 EUR s účinnosťou odo dňa zloženia
sľubu.



Hlasovanie:
Prítomní: 5 Ing. Július Hajtman, Zoltán Krivánsky, Mgr. Mária Kukučková, Katarína 

Lichvárová, Erik Vanko

Za: 5 Ing. Július Hajtman, Zoltán Krivánsky, Mgr. Mária Kukučková, Katarína 
Lichvárová, Erik Vanko

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0
Uznesenie bolo prijaté

K bodu č. 6 Diskusia.
Pán starosta sa vrátil k bodu č. 6 pôvodného Programu OZ a odôvodnil, prečo chce mať právo
meniť rozpočet vo výške do 2 000,- EUR. Bývalá pani starostka mala odsúhlasené 1 000,- EUR na
presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu.  On vychádzal z čísel  viacerých
obcí a zo skúsenosti, že nebolo možné sa vždy schádzať na zasadnutí obecného zastupiteľstva a
chod  obce  potreboval  fungovať,  hradiť  výdavky.  Poznamenal  tiež,  že  ročne  by  sa  obecné
zastupiteľstvo  malo  schádzať  minimálne  4krát,  čo  predstavuje  určité  finančné  prostriedky.
Častejšie zasadnutie navyšuje tieto výdavky, ktoré by nemuseli vznikať, ak by mal možnosť meniť
rozpočet do požadovanej výšky. Oznámil, že ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva bude o
týždeň.  Pani hlavná kontrolórka, tiež vysvetlila poslancom a prítomným, že v rámci schváleného
rozpočtu sa môže zameniť jedna položka za druhú.
Pán starosta následne novým poslancom OZ predstavil pani hlavnú kontrolórku.
Pán starosta poslancom a  prítomným oznámil, že:
– navrhuje kúpiť služobné vozidlo. Bola podaná žiadosť na Ministerstvo vnútra SR o pridelenie
prebytočného služobného vozidla
– ak  bude  potrebné,  tak  sa  pristúpi  k  obmedzeniu  svietenia  verejného  osvetlenia.  Zatiaľ  sa
verejné osvetlenie nevypína, pretože nebola zaznamenaná zvýšená spotreba
– obec obdržala list od firmy Marius Pedersen, že vývoz smetí sa navýši o cca 15 %.  Z toho
vychádzajúc musí aj obec zvýšiť poplatok za smeti. Podľa neho by sa malo ďalej pokračovať v
lístkom systéme, kde by jedna osoba zaplatila 21 €  (7 ks x 3 EUR) a dostala by 7 lístkov. Pani
účtovníčka Bc. Konczová tiež potvrdila, že náklady na vývoz smetí sa oproti roku 2021, kedy
nebol ešte zavedený lístkový systém vývozu znížili.
– sú pripravené projekty: Obecné trhovisko v obci Bátorová, Rekonštrukcia ulice k bytovkám v
obci Bátorová a podané žiadosti  o poskytnutie finančných prostriedkov na kanalizáciu v obci,
zberný dvor 
– víta nové nápady od poslancov aj občanov, aby sa skrášlila obec v rámci možností
Pán starosta oslovil pána Ing. Hajšela, aby sa vyjadril čo mu v obci chýba. Pán Ing. Hajšel sa
vyjadril, že on tu ešte dlho nebýva, zatiaľ  obec len pozoruje. Obci chýba viera. Podľa neho by si
ľudia mali navzájom pomáhať. Zatiaľ nevie špecifikovať čo jemu osobne v obci chýba.
Ďalej vyzval poslancov OZ, že ak sa rozhodnú vzdať svojho mandátu poslanca, aby to urobili
včas, aby sa mohli vyhlásiť nové voľby.
Pán poslanec Ing. Hajtman poďakoval prítomným za opätovnú dôveru vo voľbách a sľúbil, že sa
teraz pokúsi vydržať do konca volebného obdobia. Navrhol, aby sa materiály na zasadnutia OZ
posielali  elektronicky.  Pán starosta s týmto návrhom nesúhlasil  a povedal,  že sa budú naďalej
posielať fyzicky. 
Predsedkyňa  volebnej  komisie  p.  Horváthová  požiadala  poslancov  OZ,  aby sa  nevzdali  počas
volebného obdobia a vydržali  do konca.  K tejto požiadavke sa pridali  aj  ďalšie prítomné – p.
Mézešová a Bobálová. 



Návrh uznesenia č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovej berie na vedomie prijaté uznesenia obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:
Prítomní: 5 Ing. Július Hajtman, Zoltán Krivánsky, Mgr. Mária Kukučková, Katarína 

Lichvárová, Erik Vanko

Za: 5 Ing. Július Hajtman, Zoltán Krivánsky, Mgr. Mária Kukučková, Katarína 
Lichvárová, Erik Vanko

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0
Uznesenie bolo prijaté

K bodu č. 7  Záver.
Na záver zasadnutia obecného zastupiteľstva  starosta obce oznámil, že sa chystajú do konca roka
2022 dve podujatia – Mikuláš a Jedličková slávnosť v kultúrnom dome. Každá pomoc je vítaná.
Následne poďakoval prítomným za účasť, ešte raz vyzdvihol a poďakoval kamarátom, priateľom,
ktorí stoja pri ňom  a zasadnutie ukončil. Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18:15  hodine.

V Bátorovej, dňa: 28.11.2022                                       Zapísala: Ing. Monika Vlkolenská ................
                                                                                  
                                                                                      Starosta obce: Ján Máth .................................

Overovatelia zápisnice:

Mgr. M. Kukučková        .............................................

K. Lichvárová                  .............................................             .

                                                                                             


	B. konštatuje, ž e

