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Zápisnica
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach
konaného dňa 11.12.2019
Čas konania:
Prítomní:

začiatok - 17.00 hod.
ukončenie - 20.00 hod.
podľa prezenčnej listiny

K 1) Otv orenie
JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Skonštatoval,
že prítomných je 7 poslancov, neprítomní poslanci Mgr. Vladimír Andraš a Ing. Peter Hutník
a OcZ je uznášania schopné.
K 2) Schválenie návrhu programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
JUDr. Gabriel Bodnár
- predložil návrh programu zasadnutia OcZ, požiadal prítomných o pripomienky
k predloženému návrhu. Zo strany poslancov neboli predložené návrhy na zmenu programu.
Hlasovanie za návrh programu zasadnutia:
za: 7- J.Balogh, D.Hudák, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2- V. Andraš, P. Hutník
OcZ schválilo program zasadnutia OcZ uvedený v pozvánke.
- navrhol zapisovateľku: Mgr. Miroslava Šalátová
overovateľov zápisnice: Daniel Hudák, Jaroslav Kuzmík
Hlasovanie za návrh:
za: 7 - J.Balogh, D.Hudák, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2- V. Andraš, P. Hutník
OcZ schválilo zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
- predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: PharmDr. Cyril Nemec, Marta
Šerfelová
Hlasovanie za návrh:
za: 7 - J.Balogh, D.Hudák, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2- V. Andraš, P. Hutník
OcZ zvolilo členov návrhovej komisie.
K 3) Správa o kontrole plnenia uznesení OcZ, odpovede na interpelácie poslancov
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
JUDr. Gabriel Bodnár predložil Správu o kontrole plnenia uznesení č. 2019/06 prijatých na
5. zasadnutí OcZ a uznesení, ktoré boli v plnení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ. V správe
bolo skonštatované, že uznesenie č. 326/2017 - súhlas so splátkovým kalendárom pre Dánku
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Pitoňákovú - Beruška, č. 75/2019 - súhlas so zmluvným prevzatím stavby „Splašková
kanalizácia ul. Záhradná“ a č. 128/2019 žiadosť o vyhotovenie obsahu zmeny a doplnku plánu
obce registračný list, označiť dokumentáciu zmeny a doplnky územného plánu obce
schvaľovacou doložkou a uložiť zmeny a doplnky územného plánu obce v obci a na Okresný
úrad v sídle kraja sú v plnení. Ostatné uznesenia sú splnené. Materiál bol poslancom písomne
doručený.
OcZ zobralo na vedomie Správu o kontrole prijatých uznesení.
JUDr. Gabriel Bodnár odpovedal na interpelácie poslancov, ktoré neboli zodpovedané
priamo na predchádzajúcich zasadnutiach OcZ.
K interpeláciám poslancov:
Daniel Hudák
- žiadosť o osadenie dopravných značiek v obci
Starosta - značky boli osadené.
Marta Šerfelová
- zabezpečiť počas sviatku Pamiatky zosnulých hliadky MOPS na cintoríne.
Starosta - zrealizované.
Ing. Peter Hutník
- opravenie rozhlasových stĺpov na ul. Komenského
Starosta - zrealizované.
- oprava autobusovej zastávky
Starosta - oprava bola svojpomocne zrealizovaná a tiež bolo vyplatené poistné plnenie.
Mgr. Vladimír Andraš
- zakúpenie nových stolov a stoličiek do sály KD.
Starosta - požiadavkou sa budeme zaoberať v budúcnosti.
Jaroslav Kuzmík
- oprava oplotenia okolo parku pri hoteli Guľa.
Starosta - požiadavkou sa budeme zaoberať v budúcnosti.
- Zistenie zdravotného stavu stromov pri rímskokatolíckom kostole.
Starosta - bola vykonaná obhliadka stromov Štátnou ochranou prírody a arboristom, kde
bolo zistené, že jeden strom je napadnutý hubou a je potrebné ho zrezať, u ostatných
stromov bude vykonaný zdravotný orez.
Ing. František Lizák
- Riešiť el. stĺpy, ktoré zasahujú do miestnych komunikácii.
Starosta - el. stĺpy boli označené a písomne bola oslovená spoločnosť VSD a.s.
s požiadavkou na preloženie stĺpov.
OcZ zobralo na vedomie odpovede
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ.

starostu obce na

interpelácie

poslancov

OcZ

K 4) Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
JUDr. Gabriel Bodnár predložil Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 OcZ. Zo strany
poslancov neboli predložené návrhy na doplnenie či zmenu plánu kontrolnej činnosti.
Materiál bol poslancom písomne doručený.
Predložil návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020.
Hlasovanie za návrh:
za: 7 - J.Balogh, D.Hudák, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
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neprítomní pri hlasovaní: 2- V.Andraš, P. Hutník
OcZ schválilo Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020.
K 5) Opätovná žiadosť Ing. Daniela Ondrušeka o odkúpenie pozemku vo vlastníctve
obce
JUDr. Gabriel Bodnár uviedol, že na obecný úrad bola doručená opätovná žiadosť od Ing.
Daniela Ondrušeka bytom Batizovce o odkúpenie časti pozemkov - 64 m2 vo vlastníctve obce
KN C pare.č. 8462 a 7842, ostatná plocha, ktoré bezprostredne hraničia s jeho pozemkom, na
ktorom je postavený rodinný dom. OcZ na 4. zasadnutí dňa 04.09.2019 prerokovalo predošlú
žiadosť menovaného a nesúhlasilo s odpredajom pozemkov.
Nakoľko na OcZ bol prítomný Ing. Daniel Ondrušek, starosta obce navrhol udeliť mu slovo.
Hlasovanie za návrh:
za: 7- J.Balogh, D.Hudák, J.Kuzmík, F.Lizúk, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2- V.Andraš, P. Hutník
Ing. Daniel Ondrušek - bližšie ozrejmil dôvody svojej žiadosti a to najmä skutočnosť, že
drevená stavba na pozemku zasahuje aj do obecného pozemku a hranica oplotenia pozemku je
blízko pri dome, čo znemožňuje prístup k domu pre prípadné opravy.
JUDr. Gabriel Bodnár uviedol, že v minulosti neboli podobné žiadosti schválené. Prípadné
schválenie žiadosti by mohlo spustiť reťazovú reakciu s podobnými žiadosťami, nakoľko
v obci je veľa takýchto prípadov. Obec nemá z takýchto predajov prospech.
Ing. František Lizák - uviedol, že riešením situácie by mohol byť aj dlhodobý prenájom.
Obec tento pozemok nevyužíva.
Po spoločnej diskusii poslanci skonštatovali, že s prihliadnutím na predošlé podobné žiadosti
o odkúpenie resp. zámenu pozemkov, by mohlo spôsobiť reťazovú reakciu vysporiadavania
pozemkov od ostatných občanov.
JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh na uznesenie na schválenie predaja častí pozemkov.
Hlasovanie za návrh:
za: 0
proti: 7-J. Balogh, D.Hudcik, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís,
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2- V.Andraš, P. Hutník
OcZ nesúhlasilo s odpredajom častí pozemkov KN C pare.č. 8462 a 7842 pre Ing. Daniela
Ondrušeka.
K 6) Energetický audit budov vo vlastníctve obce
JUDr. Gabriel Bodnár - Obec Batizovce má záujem zapojiť sa do Operačného programu
Kvalita životného prostredia, do výzvy Rozvoj energetických služieb na regionálnej a
miestnej úrovni s projektom „Vypracovanie energetického auditu“ pre budovy vo vlastníctve
Obce Batizovce. Do budúcnosti pre rekonštrukciu obecných budov prostredníctvom projektov
je potrebné, aby tieto budovy mali urobený energetický audit.
Starosta predložil návrh na uznesenie:
- na schválenie zapojenia sa Obce Batizovce do výzvy
Hlasovanie za návrh:
za: 7- J.Balogh, D.Hudák, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2- V.Andraš, P. Hutník
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OcZ schválilo zapojenie sa Obce Batizovce do výzvy zameranej na Rozvoj energetických
služieb na regionálnej a miestnej úrovni (kód výzvy: 0PK Z P-P04-SC 441-2019-53) a podanie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Sprostredkovateľský orgán pre Operačný
program Kvalita životného prostredia (Slovenská inovačná a energetická agentúra) pre
projekt: „Vypracovanie energetického auditu“ pre budovy vo vlastníctve Obce Batizovce.
- návrh na schválenie spolufinancovania projektu
Hlasovanie za návrh:
za: 7 - J.Balogh, D.Hudák, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2- V.Andraš, P. Hutník
OcZ schválilo zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaných
projektov zo strany žiadateľa vo výške min. 5% zo sumy celkových oprávnených výdavkov
a zároveň financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu.
K 7) Schválenie predaja pozemku vo vlastníctve obce pre Jána Puka
JUDr. Gabriel Bodnár uviedol, že na predchádzajúcom zasadnutí OcZ schválilo zámer
odpredať Jánovi Pukovi, bytom Batizovce, Sládkovičova 474/1 pozemok KN C
pare.č. 1228/34, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2 vo vlastníctve
Obce Batizovce, zapísaný na LV č. 1, k.ú. Batizovce a tiež spôsob predaja z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Je potrebné schváliť odpredaj nehnuteľnosti.
Predložil návrh na uznesenie na schválenie predaja pozemku
Hlasovanie za návrh:
za: 7 - J.Balogh, D.Hudák, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2- V.Andraš, P. Hutník
OcZ schválilo pre Jána Puka, bytom Batizovce, Sládkovičova 474/1 predaj pozemku KN C
pare.č. 1228/34, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2 vo vlastníctve
Obce Batizovce, zapísaný na LV č. 1, k.ú. Batizovce za cenu 16,59 €/m2 za predpokladu, že
návrh na vklad práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podá žiadateľ a uhradí
správny poplatok.
K 8) Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č.3/2019 o najvhodnejší návrh na uzavretie
zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Batizovce - časti
priestorov budovy Kultúrneho domu na ulici Osloboditeľov, súpisné číslo 231- jeho
severného prístavku a priľahlého vonkajšieho priestoru, schválenie podmienok OVS
JUDr. Gabriel Bodnár poznamenal, že OcZ na predchádzajúcom zasadnutí schválilo zámer
prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Batizovce - časti priestorov budovy
Kultúrneho domu na ulici Osloboditeľov, súpisné číslo 231 - jeho severný prístavok
a priľahlý vonkajší priestor. Je potrebné vyhlásiť OVS, podmienky súťaže, komisiu OVS a jej
členov.
Vladimír Belák, prednosta OcÚ, podal bližšiu informáciu o návrhu podmienok súťaže.
JUDr. Gabriel Bodnár predložil jednotlivé návrhy na prijatie uznesení:
- návrh na vyhlásenie OVS č.3/2019
Hlasovanie za návrh:
za: 7 - J.Balogh, D.Hudák, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
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neprítomní pri hlasovaní: 2- V.Andraš, P. Hutník
OcZ schválilo vyhlásenie OVS č.3/2019 o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy
na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Batizovce - časti priestorov budovy
Kultúrneho domu na ulici Osloboditeľov, súpisné číslo 231- jeho severného prístavku
a priľahlého vonkajšieho priestoru.
- schválenie podmienok OVS č.3/2019
Hlasovanie za návrh:
za: 7- J.Balogh, D.Hudák, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2- V.Andraš, P. Hutník
OcZ schválilo podmienky určené vo vyhlásení Obchodnej verejnej súťaže č.2/2019.
- schválenie komisie OVS
Hlasovanie za návrh:
za: 7- J.Balogh, D.Hudák, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2- V.Andraš, P. Hutník
OcZ schválilo komisiu pre OVS č.3/2019.
- voľba členov komisie pre OVS č. 3/2019
Hlasovanie za návrh:
za: 7- J.Balogh, D.Hudák, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2- V.Andraš, P. Hutník
OcZ zvolilo členov komisie pre Obchodnú verejnú súťaž č.3/2019: JUDr. Gabriel Bodnár,
Mgr. Silvia Benková, Ľubomír Šoltís, Ing. Viera Čupová, Jaroslav Kuzmík, Vladimír Belák.
K 9) Úprava rozpočtu obce na rok 2019 - 2. rozpočtové opatrenie
JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh na Rozpočtové opatrenie obce Batizovce č. 2/2019
k 30.11.2019. v
Ing. Viera Čupová, ekonómka obce - podala bližšie informácie k navrhovanému
rozpočtovému opatreniu. Materiál bol vypracovaný na základe skutočného stavu. Predložené
rozpočtové opatrenie č 2/2019 vo svojej príjmovej časti obsahuje zvýšenie príjmov o 13 654
€. Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k zvýšeniu výdavkov o 13 654 €. Toto rozpočtové
opatrenie je ako celok vyrovnaný v príjmovej časti a vo výdavkovej časti.
JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh na schválenie rozpočtového opatrenia.
Hlasovanie za návrh:
za: 7 - J.Balogh, D.Hudák, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2- V.Andraš, P. Hutník
OcZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2 0 1 9 -2 . rozpočtové opatrenie.
K 10) Prerokovanie návrhu VZN obce Batizovce č. 6/2019 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
JUDr. Gabriel Bodnár bližšie informoval o potrebe prijatia tohto nariadenia.
Hlavným dôvodom spracovania VZN je potreba primerane aktualizovať sadzby dane
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z nehnuteľností, dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za ubytovanie
a výšku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od
01.01.2020. Sadzba poplatku zo zákona nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov
obce na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi pripadajúcich na priemerné množstvo komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov vytvorených jedným poplatníkom v obci za jeden kalendárny deň. Už pri samotnom
rozpočtovaní obce nepokrýva výnos z miestneho poplatku predpokladané náklady, ktoré
každoročne priamo úmerne narastajú.
Ing. Angela Františková, HKO - uviedla, že návrh VZN je v súlade so zákonom, súčasné
sadzby sú na najnižších hodnotách stanovených zákonom. Nakoľko obec nesmie doplácať na
nákladoch za odvoz a zneškodňovanie odpadov, musí byť suma nákladov prerozdelená na
občana a deň.
Ľubomír Šoltís - požiadal o informáciu, či sú veľkým problémom neplatiči a ako je riešený
poplatok za vývoz odpadu u právnických osôb.
JUDr. Gabriel Bodnár - výber poplatkov sa zlepšil, neplatičov nie je veľa a dlh sa postupne
znižuje. U právnických osôb je poplatok vyrubovaný podľa skutočného množstva vyvezeného
odpadu. V roku 2019 poplatky od občanov nevykryli náklady na odvoz a a zneškodňovanie
odpadov.
Daniel Hudák - navrhuje postupné zvyšovanie poplatku a prikláňa sa k návrhu 0,055
€/osoba/deň.
Po spoločnej diskusii bol predložený návrh na zvýšenie poplatku za odvoz komunálneho
odpadu na sadzbu 0,055 €/osoba/deň
Hlasovanie za návrh:
za: 7 - J.Balogh, D.Hudák, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2- V.Andraš, P. Hutník
OcZ schválilo zvýšenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu na sadzbu 0,055
€/osoba/deň.
Ľubomír Šoltís - navrhol upraviť sadzbu dane za ubytovanie na 0,50 €/osoba/noc nakoľko aj
všetky okolité obce majú vyššie sadzby.
Po spoločnej diskusii bol predložený návrh na zvýšenie sadzby dane za ubytovanie na 0,50
€/osoba/noc
Hlasovanie za návrh:
za: 7 - J.Balogh, D.Hudák, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2- V.Andraš, P. Hutník
OcZ schválilo zvýšenie sadzby dane za ubytovanie na 0,50 €/osoba/noc.
Návrh VZN obce Batizovce č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Hlasovanie za návrh:
za: 7 - J.Balogh, D.Hudák, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2- V.Andraš, P. Hutník
OcZ sa uznieslo na VZN obce Batizovce č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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K 11) Prerokovanie návrhu Viacročného programového rozpočtu obce na roky 2020 2022 a stanovisko HKO k návrhu Viacročného programového rozpočtu na obdobie
rokov 2020 - 2022
JUDr. Gabriel Bodnár predložil, návrh rozpočtu, ktorý je základným nástrojom finančného
hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku.
Ing. Angela Františková, hlavný kontrolór obce - predložila svoje stanovisko kde
zdôraznila, že rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, v súlade so zákonom a bez nedostatkov.
Odporúča navrhovaný rozpočet prijať.
Ing. František Lizák, predseda finančnej komisie - finančná komisia prerokovala
navrhovaný rozpočet a taktiež ho odporúča schváliť.
Daniel Hudák - navrhol vytvoriť v rozpočte samostatnú kapitolu na rekonštrukciu
evanjelickej školy, v ktorej sa bude zriaďovať Batizovská izba.
Starosta - rekonštrukcia bude financovaná z kapitoly Kultúra, v prípade potreby môžu byť
v priebehu roka realizované úpravy rozpočtu.
JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh na uznesenie zobrať na vedomie Stanovisko HKO
k návrhu Viacročného programového rozpočtu obce na roky 2020 - 2022.
OcZ zobralo na vedomie Stanovisko HKO k návrhu Viacročného programového rozpočtu
obce na roky 2020 - 2022.
JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh na uznesenie na schválenie Viacročného programového
rozpočtu obce
Hlasovanie za návrh:
za: 7- J.Balogh, D.Hudák, J.Kuzmík, F.Lizák C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2- V.Andraš, P. Hutník
OcZ schválilo Viacročný programový rozpočet obce v rozsahu kategórií ekonomickej
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie na r. 2020 vo výške 1 716 114,- €.
JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh zobrať na vedomie rozpočet na rok 2021 a 2020
OcZ zobralo na vedomie rozpočet
- na rok 2021 vo výške: príjmy 1 653 226 €, výdavky 1 653 226 €
- na rok 2022 vo výške: príjmy 1 651 768 €, výdavky 1 651 768 €.
K 1 2 )Rôzne
JUDr. Gabriel Bodnár poskytol rôzne informácie z oblasti týkajúcej sa samosprávy,
informoval o obecných aktivitách a doručenej korešpondencii:
- bola uzavretá zmluva so spoločnosťou Brantner s.r.o. Poprad, ktorá zabezpečuje
zneškodňovanie drobného stavebného odpadu na zbernom dvore v Poprade pre občanov
obce
- MAS v roku 2020 sú plánované výzvy, kde by sme sa mohli uchádzať o finančnú podporu
na rekonštrukciu sály KD a rekonštrukciu autobusovej zastávky a podobne
- pani Zuzana Levocká by chcela poskytovať službu občanom - profesionálne meranie tlaku
v priestoroch domu služieb od r. 2020
- doručené žiadosti o zmenu územného plánu obce - Andrea Rakytová, Daniel Volček,
developer (pozemok pri Mengusovciach k.ú. Batizovce), p. Zoričák (pozemky pod družstvom
kde mala byť pekáreň). Žiadosti budú riešené po sumarizácii v r. 2020.
- v súčasnosti prebieha príprava na zmenu ÚPN-O, kde budú riešené pozemky v rómskej
osade, pozemky za ul. Lúčnou, cyklochodníky a oprava chýb ÚPN-O.

- doručená pošta od Slovenskej pošty a.s., kde obec informuje o zastavenom predaji budovy
pošty no nevylučuje ďalšie rokovanie s obcou.
- informácia o možnosti poskytnúť obci úver vo výške cca 100 000,- € na financovanie
rekonštrukcie ul. Jurkovičovej.
- predložené rozpočtové opatrenie starostu obce č. 8/2019 o úprave účelovo určených
finančných prostriedkov vo svojej príjmovej časti obsahuje zvýšenie bežných príjmov o 9
333 €. Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 9 333 €.
Toto rozpočtové opatrenie je ako celok vyrovnaný v príjmovej časti a vo výdavkovej časti.
OcZ zobralo na vedomie rozpočtové opatrenie starostu obce č. 8/2019 o úprave účelovo
určených finančných prostriedkov k 30.11.2019.
- predložená Správa audítora o overení účtovnej závierky Obce Batizovce za rok 2018
a návrh zobrať túto správu na vedomie
OcZ zobralo na vedomie Správu audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2018 Obce
Batizovce.
- predložená Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a overení súladu
tejto konsolidovanej účtovnej závierky s konsolidovanou výročnou správou k 31.12.2018
a návrh zobrať túto správu na vedomie
OcZ zobralo na vedomie Správu audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
a overení súladu tejto konsolidovanej účtovnej závierky s konsolidovanou výročnou správou
k 31.12.2018 Obce Batizovce.
- predložený návrh na poskytnutie jednorazovej odmeny poslancom
Hlasovanie za návrh:
za: 7- J.Balogh, D.Hudák, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2- V.Andraš, P. Hutník
OcZ schválilo poskytnutie jednorazovej odmeny poslancom:
- Ľubomírovi Šoltísovi za aktívny prístup k vedeniu komisie sociálnej, rozvoja vzdelávania
a kultúry a za aktivitu v oblasti požiarnej ochrany a folklóru vo výške 850,- €
- Mgr. Vladimírovi Andrašovi za vedenie pamätnej knihy a za aktívny prístup pri
organizovaní obecných akcií vo výške 350,- €
- Jaroslavovi Kuzmíkovi za aktívny prístup k vedeniu komisie výstavby, územného
plánovania a životného prostredia a verejného poriadku a za pomoc pri organizovaní
obecných akcií v obci vo výške 400,- €
- Ing. Františkovi Lizákovi za pomoc a podporu pri organizovaní obecných akcií a za
aktívny prístup k vedeniu komisie finančnej a správy majetku vo výške 350,- €
- Marte Serfelovej za aktívny prístup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa verejných
vecí vo výške 250,- €
- Jurajovi Baloghovi za aktívny prístup k vedeniu komisie mládeže a športu a k riešeniu
rôznych podnetov týkajúcich sa verejných vecí vo výške 300,- €
- Danielovi Hudákovi za aktívny prístup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa
verejných vecí vo výške 200,- €
- Ing. Petrovi Hutníkovi za aktívny prístup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa
verejných vecí vo výške 200,- €
- PharmDr. Cyrilovi Nemcovi za aktívny prístup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa
verejných vecí vo výške 200,- €
- Plán zasadnutí OcZ v roku 2020 je spracovaný v súlade s § 12 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 05. február, 15. apríl, 24. jún, 02.
september, 28. október, 09. december.
OcZ zobralo na vedomie Plán zasadnutí OcZ v roku 2020.
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K 13) Interpelácie poslancov, diskusia
v

Ľubomír Soltís
- požiadal o informáciu, či všetky subjekty zúčtovali dotácie poskytnuté obcou na rok 2019
Ekonómka - Rímskokatolícka cirkev Batizovce vrátila dotáciu, OFK Batizovce prevzal
doklady k oprave, všetky ostatné subjekty dotácie zúčtovali v termíne.
- podal informácie o činnosti DHZ Batizovce - zapojili sa do výzvy na poskytnutie dotácie na
rekonštrukciu sociálnych zariadení v hasičskej zbrojnici, projekt však nebol schválený. Bol
zakúpený stavebný materiál na rekonštrukciu chodby v hasičskej zbrojnici. Tatra 815
neprešla cez emisnú kontrolu, momentálne sa pracuje na oprave. Do nového hasičského
areálu bola ešte dovezená zem, v ďalších prácach sa bude pokračovať na jar.
- 18.01.2020 sa uskutoční výročná členská schôdza Folklórnej skupiny Batizovce.
- 25.01.2020 sa uskutoční výročná členská schôdza DHZ Batizovce.
- 01.02.2020 sa uskutoční Hasičský ples.
- požiadal o informáciu, či boli na obci ohlasy ohľadom zrušených vianočných koncertov
spoločnosti A&B DESIGN s.r.o.
Starosta - obec sa nepodieľala na organizovaní koncertov, boli zrušené pre malý záujem.
Ing. František Lizák
- požiadal o informáciu ohľadom káblovej televízii v obci, spoločnosť Vares a.s. posielala
oznámenia o zvyšovaní poplatkov
Starosta - obec nemá vedomosť o zvyšovaní poplatkov, zmluvy so spoločnosťou Vares a.s.
majú uzatvorené samotní občania a obec nevie ovplyvniť cenu za poskytované služby.
- poďakoval vedeniu obce, že na akcii „Mikuláš“ nebol použitý ohňostroj.
Jaroslav Kuzmík
- požiadal o informáciu, ako bola vyriešená žiadosť pani E. Kostolníkovej o využívanie
priestoru v areály ZŠ Batizovce na parkovanie;
Starosta - p. Kostolníková sa dohodla s riaditeľkou ZŠ Batizovce a obcou na dočasné
využívanie priestoru v areály ZŠ Batizovce.
- požiadal o informáciu ohľadom stravovania žiakov ZŠ Batizovce v MŠ Batizovce
Starosta - odchodom žiakov ZŠ z jedálne by sa podstatne zmenilo financovanie jedálne,
situáciu si vydiskutovali ekonómky dotknutých subjektov spolu s vedúcou jedálne MŠ
Batizovce
- požiadal o informáciu, či je zo strany obce vyvíjaná snaha na prepojenie obcí Batizovce
a Mengusovce prostredníctvom cyklotrasy
Starosta - jedinou prechodnou cestou do Mengusoviec je cesta cez lokalitu štrkopieskov.
Prístupová komunikácia k tunelu „Bôrik“ a stavenisku mosta cez rieku Poprad v hodnote
725 131,15 EUR bola dňa 22.11.2010 preberacím protokolom odovzdaná obci Batizovce.
Do dnešného dňa však nebola zakreslená ani zapísaná do katastra nehnuteľností. Nakoľko
podľa súčasného stavu komunikácia je na pozemkoch spoločností Fires s.r.o. a Gravat s.r.o.
prebiehajú rokovania za účelom riešenia situácie.
- požiadal o upozornenie stavebníka na ul. Hviezdoslavovej p. Dunajského, aby odstránil
skládku asfaltu, ktorá môžu byť prekážkou pri zimnej údržbe ciest.
- upozornil na potrebu zabezpečiť priestory na skladovanie betlehemu cez rok.
Starosta - betlehem bude pravdepodobne umiestnený v priestoroch PD Batizovce.
PharmDr. Cyril Nemec
- požiadal o informácie ohľadom rekonštrukcie železníc
Starosta - zatiaľ nemáme nové informácie
- požiadal o informáciu ohľadom zasypávania štrkovísk
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Starosta - nemáme nové informácie
- požiadal o informáciu, či bola odozva na nové VZN Obce o dodržiavaní čistoty na verejných
priestranstvách, o ochrane verejnej zelene a o určení činností, ktorých vykonávanie je na
území obce zakázané alebo obmedzené
Starosta - zatiaľ neevidujeme žiadne podnety
Juraj Balog
- upozornil na pokrivené dopravné značky pri ceste III/3064 do Svitu
Starosta - na neželaný stav upozorníme Správu a údržbu ciest
Marta Šerfelová
- bola oslovená občanmi, ktorí dochádzajú do práce do podnikov vo Svite pešo, či by nebolo
možné v spolupráci s mestom Svit upraviť zjazd z hlavnej cesty na chodník na križovatke
cesty III/3064 a cesty 1/18.
Daniel Hudák
- požiadal o informáciu ako je zabezpečovaný posyp ciest v zimnom období
Starosta - zimnú údržbu zabezpečuje p. Stanislav Raček, na chodníkoch, križovatkách
prípadne iných problémových úsekoch vieme zabezpečiť posyp prostredníctvom
zamestnanca obce
K 14) Návrh na uznesenie
PharmDr. Cyril Nemec prečítal prítomným poslancom návrh na uznesenia zo zasadnutia
OcZ. Uznesenia zo 6. zasadnutia OcZ sú súčasťou tejto zápisnice.
K 15) Záver
JUDr. Gabriel Bodnár ukončil zasadnutie OcZ a poďakoval prítomným za účasť.
Poznámky: Súčasťou zápisu z rokovania OcZ je prílohová časť - uznesenia, pozvánka
s programom zasadnutia, prezenčná listina, k bodu programu: -.

V Batizovciach 16. 12. 2019

Overovatelia zápisnice:

Daniel Hudák
Jaroslav Kuzmík

Zapisovateľka:

Mgr. Miroslava Šalátová
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UZNESENIA
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach, konaného dňa 11. 12. 2019
Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia:

K 2) Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
Uznesenie č. 137/2019
OcZ schvaľuje návrh programu zasadnutia uvedený v pozvánke.

Dňa 16. 12. 2019
Uznesenie č. 138/201^
OcZ schvaľuje overovateľov zápisnice Daniela Hudáka a Jaroslava Kuzmíka a zapisovateľku
____
zápisnice Mgr. Miroslavu Šalátovú.
«M
■
sfeM * '
Dňa 16. 12. 2019

JU D ^ Gabriel Bo

Uznesenie č. 139/2019
OcZ volí PharmDr. Cyrila Nemca a Martu Šer fe lovú za členov návrhovej komisie.
/Xf
(f$/\
o i
Dňa 16. 12. 2019

JUDiZ/Gábriel Bodná

K 3) Správa o kontrole plnenia uznesení OcZ, odpovede na interpelácie poslancov
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
Uznesenie č. 140/2019
OcZ berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení prijatých OcZ.
M
\* \\ A J r
vi 2
Dňa 16. 12. 2019
Uznesenie č. 141/2019
OcZ berie na vedomie

odpovede

starostu

obce

na

interpelácie

poslancov

OcZ
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K 4) Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
Uznesenie č. 142/2019
OcZ schvaľuje Plán kontrolnej, činnosti na I. polrok 2020

Dňa 16. 12. 2019

JUDy. Gabriel Bodnár<^tarosta o

K 5) Opätovná žiadosť Ing. Daniela Ondrušeka o odkúpenie pozemku vo vlastníctve
obce
Uznesenie č. 143/2019
OcZ nesúhlasí s odpredajom častí pozemkov KN C pare.č. 8462 a 7842 pre Ing. Daniela
Ondrušeka.

Dňa 16. 12. 2019

obeíľ>

JUDť. Gabriel

v \ i /'

vu s

K 6) Energetický audi^budov W vfóstníctve obce
Uznesenie č. 144/2019
OcZ schvaľuje zapojenie sa Obce Batizovce do výzvy zameranej na Rozvoj energetických
služieb na regionálnej a miestnej úrovni (kód výzvy: 0PK Z P-P04-SC 441-2019-53) a podanie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Sprostredkovateľský orgán pre Operačný
program Kvalita životného prostredia (Slovenská inovačná a energetická agentúra) pre
projekt: „Vypracovanie energetického a u d itu ^ re budovy vo vlastníctve Obce Batizovce.

i r&\
!
Dňa 16. 12. 2019

JUDiyGabriel Bodnáx^starosta

J

\

Uznesenie č. 145/2019
OcZ schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaných
projektov zo strany žiadateľa vo výške min. 5% zo sumy celkových oprávnených výdavkov
a zároveň financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu.
/<&>

f$ /r w

Dňa 16. 12. 2019

JUDyŕ ./Gabriel Bodnár, starostapbce

K 7) Schválenie predaja pozemku vo

WW
\á m

-Ja
e pre
íctve obceO
pre-ďana
Puka

Uznesenie č. 146/2019
OcZ schvaľuje pre Jána Puka, bytom Batizovce, Sládkovičova 474/1 predaj pozemku KN C
parc.č. 1228/34, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2 vo vlastníctve
Obce Batizovce, zapísaný na LV č. 1, k.ú. Batizovce za cenu 16,59 €/m2 za predpokladu, že
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návrh na vklad práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podá žiadateľ a uhradí
správny poplatok.

ohcP

Dňa 16. 12. 2019

K 8) Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č.3/2019 o najvhodnejší návrh na uzavretie
zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Batizovce - časti
priestorov budovy Kultúrneho domu na ulici Osloboditeľov, súpisné číslo 231- jeho
severného prístavku a priľahlého vonkajšieho priestoru, schválenie podmienok OVS
Uznesenie č. 147/2019
OcZ vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č.3/2019 o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy
na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Batizovce - časti priestorov budovy
Kultúrneho domu na ulici Osloboditeľov, súpisné číslo 231- jeho severného prístavku
a priľahlého vonkajšieho priestoru.

Dňa 16. 12. 2019

JUDr,/Gabriel Bodnár. starosta: obi

Uznesenie č. 148/2019
OcZ schvaľuje podmienky určené vo vyhlásení Obchodnej verejnej súťaže č.3/2019

Dňa 16. 12. 2019

JUDr. Gabriel Bodn;

Uznesenie č. 149/2019
OcZ schvaľuje komisiu pre Obchodnú verejnú súťaž č.3/2019

Dňa 16. 12. 2019

JUDr./Gabriel

Uznesenie č. 150/2019
OcZ volí členov komisie pre Obchodnú verejnú súťaž č.3/2019: JUDr. Gabriel Bodnár, Mgr.
Silvia Benková, Ľubomír Šoltís, Ing. ViemCupová, Jaroslav Kuzmík, Vladimír Belák.

Dňa 16. 12. 2019

JUDr. Gábriel Bodnár. starosta obce
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K 9) Úprava rozpočtu obce na rok 2019 - 2. Rozpočtové opatrenie
Uznesenie č. 151/2019
OcZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2019 - 2. rozpočtové opatrenie.

Dňa 16. 12. 2019
K 10) Prerokovanie riavrhu "VZN obce Batizovce č. 6/2019 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Uznesenie č. 152/2019
OcZ schvaľuje zvýšenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu na sadzbu 0,055
---- "N
€/osoba/deň.
/f

JUDr. tíabriel Bodnár, st;
Uznesenie č. 153/2019
OcZ schvaľuje zvýšenie dane za ubytovanie na sadzbu 0,50€/osoba/noc

Dňa 16. 12. 2019

JUDr/Gábriel Bodnár.

Uznesenie č. 154/2019
OcZ sa uznáša na VZN obce Batizovce č. č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Dňa 16. 12. 2019

JUDr./Jaabriel Bodnár, starostaV)bce

K 11) Prerokovanie návrhu Viacročného programového rozpočtu obce na roky 2020 2022 a stanovisko HKO k návrhu Viacročného programového rozpočtu na obdobie
rokov 2020 - 2022
Uznesenie č. 155/2019
OcZ berie na vedomie Stanovisko HKO k návrhu Viacročného programového rozpočtu obce
na roky 2020 - 2022.

Dňa 16. 12.2019

JUD

Gabriel Bodnár
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Uznesenie č. 156/2019
OcZ schvaľuje Viacročný programový rozpočet obce v rozsahu kategórií ekonomickej
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie na i^2Q20^o výške 1 716 114,- €.

Dňa 16. 12. 2019
Uznesenie č. 157/2019
OcZ berie na vedomie rozpočet
- na rok 2021 vo výške: príjmy 1 653 226 €, výdavky 1 653 226 €
- na rok 2022 vo výške: príjmy 1 651 768 €, výdavky 1 651 768 €.

Dňa 16. 12. 2019

JUDr. Gavnel Bodnár,

K 12) Rôzne
Uznesenie č. 158/2019
OcZ OcZ schvaľuje poskytnutie jednorazovej odmeny poslancom:
- Ľubomírovi Šoltísovi za aktívny prístup k vedeniu komisie sociálnej, rozvoja vzdelávania
a kultúry a za aktivitu v oblasti požiarnej ochrany a folklóru vo výške 850,- €
- Mgr. Vladimírovi Andrašovi za vedenie pamätnej knihy a za aktívny prístup pri
organizovaní obecných akcií vo výške 350,- €
- Jaroslavovi Kuzmíkovi za aktívny prístup k vedeniu komisie výstavby, územného
plánovania a životného prostredia a verejného poriadku a za pomoc pri organizovaní
obecných akcií v obci vo výške 400,- €
- Ing. Františkovi Lizákovi za pomoc a podporu pri organizovaní obecných akcií a za
aktívny prístup k vedeniu komisie finančnej a správy majetku vo výške 350,- €
- Marte Serfelovej za aktívny prístup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa verejných
vecí vo výške 250,- €
- Jurajovi Baloghovi za aktívny prístup k vedeniu komisie mládeže a športu a k riešeniu
rôznych podnetov týkajúcich sa verejných vecí vo výške 300,- €
- Danielovi Hudákovi za aktívny prístup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa
verejných vecí vo výške 200,- €
- Ing. Petrovi Hutníkovi za aktívny prístup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa
verejných vecí vo výške 200,- €
- PharmDr. Cyrilovi Nemcovi za aktívny prístup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa

•uy

y
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Uznesenie č. 159/2019
OcZ berie na vedomie Plán zasadnutí OcZ v roku 2020.

Dňa 16. 12. 2019
Uznesenie č. 160/2019
OcZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostu obce č. 8/2019 o úprave účelovo
určených finančných prostriedkov k 30.11.2019.

OcZ berie na vedomie Správu audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2018 Obce

\>~ss2

*y

OcZ berie na vedomie Správu audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a overení
súladu tejto konsolidovanej účtovnej závierky s konsolidovanou výročnou správou
k 31.12.2018 Obce Batizovce.

Dňa 16. 12.2019

Návrhová komisia:

PharmDr. Cyril Nemec
Marta Šerfelová

É íi...

Prezenčná listina
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Batizovciach, konaného dňa 11.12. 2019

Ing. Peter Hutník
Jaroslav Kuzmík
Ing. František Lizák
PharmDr. Cyril Nemec
v

Marta Serfelová
Ľubomír Šoltís

Ing. Angela Františková
Vladimír Belák
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STAROSTA OBCE B A T I Z O V C E
Obecný úrad, Štúrova 29/2, Batizovce, PSČ 059 35

POZVÁNKA
V zmysle zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení platných právnych
úprav
zvolávam
6. zasadnutie obecného zastupiteľstva
na deň 11. 12. 2019 /streda/ so začiatkom o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného
úradu Batizovce s nasledovným návrhom programu:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhu programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
3. Správa HKO o kontrole plnenia prijatých uznesení OcZ, odpovede na interpelácie
poslancov z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
4. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
5. Opätovná žiadosť Ing. Daniela Ondrušeka o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
6. Energetický audit budov vo vlastníctve obce
7. Schválenie predaja pozemku vo vlastníctve obce pre Jána Puka
8. Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č.3/2019 o najvhodnejší návrh na uzavretie
zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Batizovce - časti
priestorov budovy Kultúrneho domu na ulici Osloboditeľov, súpisné číslo 231-jeho
severného prístavku a priľahlého vonkajšieho priestoru, schválenie podmienok OVS
9. Úprava rozpočtu obce na rok 2 0 1 9 -2 . rozpočtové opatrenie
10. Prerokovanie návrhu VZN obce Batizovce č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
11. Prerokovanie návrhu Viacročného programového rozpočtu obce na roky 2020 - 2022
a stanovisko HKO k návrhu Viacročného programového rozpočtu na obdobie rokov
2020 2022
12. Rôzne
13. Interpelácie poslancov, diskusia
14. Návrh na uznesenie
15. Záver
-

Batizovce 05. 12. 2019

JUDr.Tjäbríél Bodnár
starosta obce

