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Zápisnica
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach
konaného dňa 05.02.2020
v

Cas konania:
Prítomní:

začiatok - 17.00 hod.
ukončenie - 19.40 hod.
podľa prezenčnej listiny

K 1) Otvorenie
JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Skonštatoval,
že prítomných je 7 poslancov, neprítomní 2 poslanci - Jaroslav Kuzmík, Daniel Hudák. 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 - VAndraš, J.Balogh, P.Hutník, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová, Ľ.Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2- J.Kuzmík, D. Hudák
OcZ schválilo program zasadnutia OcZ uvedený v pozvánke.
- navrhol zapisovateľku: Anna Zacharová
overovateľov zápisnice: PharmDr. Cyril Nemec, Mgr. Vladimír Andraš
Hlasovanie za návrh:
za: 7 - V.Andraš, J.Balogh, P.Hutník, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová, Ľ.Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2- J.Kuzmík, D. Hudák
OcZ schválilo zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
- predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: Ing. František Lizák, Ľubomír
Šoltís
Hlasovanie za návrh:
za: 7 - V.Andraš, J.Balogh, P.Hutník, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová, Ľ.Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2- J.Kuzmík, D. Hudák
OcZ zvolilo členov návrhovej komisie.
K 3) Správa o kontrole plnenia uznesení OcZ, odpovede na interpelácie poslancov
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
Ing. Angela Františková, hlavná kontrolórka obce, predložila Správu o kontrole plnenia
uznesení č. 2020/1 prijatých na 6.zasadnutí OcZ a uznesení, ktoré boli v plnení
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ. V správe bolo skonštatované, že uznesenie č. 326/2017 -
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súhlas so splátkovým kalendárom pre Dánku Pitoňákovú - Beruška, uzn. č. 75/2019 - súhlas
so zmluvným prevzatím stavby „Splašková kanalizácia ul. Záhradná“ a uzn. 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:
Jaroslav Kuzmík
- upozorniť stavebníka na ul. Hviezdoslavovej p. Dunajského na odstránenie skládky asfaltu,
ktorá môže byť prekážkou pri zimnej údržbe ciest,
Starosta - skládka už je odstránená.
- uskladnenie betlehemu počas roka.
Starosta - na základe dohody s predsedom PD Batizovce, betlehem premiestnime v prípade
priaznivejšieho počasia do priestorov PD Batizovce.
PharmDr. Cyril Nemec
- žiadosť o informáciu ohľadom rekonštrukcie železníc
Starosta - vzhľadom na súčasnú politickú situáciu pred parlamentnými voľbami sa ešte
čaká na podpis zmluvy.
Marta Serfelová
- upraviť zjazd z hlavnej cesty vo Svite na chodník na križovatke cesty III/3064 a cesty 1/18
v spolupráci s mestom Svit.
Starosta - vstúpili sme do spoločného rokovania s primátorkou mesta Svit.
OcZ zobralo na vedomie odpovede starostu obce na interpelácie poslancov OcZ
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ.
K 4) Správa HKO o kontrolnej činnosti za rok 2019
Ing. Angela Františková predložila Správu o kontrolnej činnosti za rok 2019, ktorá je
vypracovaná v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Skonštatovala, že plány kontrolnej činnosti na I. a na II. polrok 2019 schválené
obecným zastupiteľstvom boli splnené. Zo strany poslancov OcZ neboli predložené návrhy
na doplnenie kontrol. Informovala o vypracovaní odborného stanoviska k návrhu Viacročného
programového rozpočtu obce na roky 2020-2022 a odborného stanoviska k Záverečnému účtu
obce za rok 2018.
Podala bližšiu informáciu k vykonaným kontrolám:
- Kontroly plnenia prijatých uznesení OcZ, ktoré boli pravidelne predkladané na každom
zasadnutí OcZ;
- Kontrola pokladne;
- Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v
predchádzajúcom období;
- Kontrola plnenia rozpočtu Obce Batizovce za 1. polrok 2019;
- Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom obce so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti v mzdovej oblasti v subjekte Materská
škola Batizovce za obdobie 2018.
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HKO informovala o ďalších činnostiach - účasť na zasadnutiach OcZ, štúdium aktuálnych
legislatívnych predpisov, spolupráca pri tvorbe vnútorných smerníc, účasť na odbornom
vzdelávaní pre hlavných kontrolórov.
OcZ zobralo na vedomie Správu HKO o kontrolnej činnosti za rok 2019.
K 5) Schválenie zámeny pozemkov so spol. Gravat s.r.o. Mengusovce
JUDr. Gabriel Bodnár uviedol, že OcZ na svojom 5. zasadnutí dňa 30.10.2019 schválilo
zámer - zámenu pozemku pare.č. 8941/4 vo výmere 1280 m“ v k.ú. Batizovce vo vlastníctve
Obce Batizovce, zapísaného na LV č. 1, k.ú. Batizovce s pozemkom pare.č. 9457/6 vo
výmere 1280 m vo vlastníctve spoločnosti Gravat s.r.o. Mengusovce za účelom
vysporiadania pozemku. Zároveň schválilo spôsob zámeny predmetných pozemkov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
Predložil návrh na schválenie zámeny pozemkov.
Hlasovanie za návrh:
za: 7 - V.Andraš, J.Balogh, P.Hutník, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová, Ľ.Soltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2- J.Kuzmík, D. Hudák
OcZ schválilo zámenu pozemku pare.č. 8941/4 vo výmere 1280 m2 v k.ú. Batizovce vo
vlastníctve Obce Batizovce, zapísaného na LV č. 1, k.ú. Batizovce s pozemkom pare.č.
9457/6 vo výmere 1280 mf vo vlastníctve spoločnosti Gravat s.r.o. Mengusovce.
Návrh na vklad práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podá Gravat s.r.o.
Mengusovce a uhradí správny poplatok.
n

K 6) Prerokovanie návrhu VZN obce Batizovce č. 1/2020 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy,
dieťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia na rok 2020
JUDr. Gabriel Bodnár informoval, že v zmysle platnej legislatívy bola zmenená výška
koeficientov pri výpočte výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, preto
je potrebné upraviť výšku dotácie na žiaka všeobecne záväzným nariadením.
Predložil návrh na prijatie VZN.
Hlasovanie za návrh:
za: 7 - V.Andraš, J.Balogh, P.Hutník, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová, Ľ.Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 - J.Kuzmík, D. Hudák
OcZ sa uznieslo na VZN obce Batizovce č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia na rok 2020.
K 7) Prerokovanie žiadosti Ing. Jána Rexu v zastúpení spol. Urban Pro s. r.o. Poprad
o prerokovanie návrhu zmeny a doplnku ÚPN-O Batizovce v lokalite „ Pod Štólou“
v k.ú. Batizovce
JUDr. Gabriel Bodnár informoval, že Ing. Ján Rexa v zastúpení spol. Urban Pro s. r.o.
Poprad požiadal o prerokovanie návrhu zmeny a doplnku Ú PN -0 Batizovce v lokalite „ Pod
Štólou“ v k.ú. Batizovce. Návrh spočíva v zmene funkčného využitia plochy určenej na

4

rekreáciu /výhľad/ na plochu určenú na výstavbu „Súboru rodinných domov v lokalite Pod
Štólou“. Predmetné dotknuté pozemky sú vedené ako trvalý trávnatý porast a nachádzajú sa
mimo zastavané územie obce. Dopravne je k lokalite umožnený prístup z cesty č. 11/539
medzi obcami Mengusovce a Štóla.
Starosta poznamenal, že OcZ dňa 10.04.2019 na svojom 2. zasadnutí prijalo stanovisko
k prerokovaniu návrhu čiastkových zmien územného plánu, že posudzovací proces
prípadných zmien v ÚPO sa bude konať spravidla 1x ročne, aby navrhované zmeny mali
vhodnú koncepciu (užšie a širšie vzťahy, doprava, zeleň, urbanizmus ...). Každá zmena
územného plánu je časovo náročná, vyžaduje si množstvo administratívnych úkonov a
v prípade posudzovania viacerých požiadaviek je možné aj spolufinancovanie všetkých
záujemcov.
OcZ zobralo na vedomie žiadosť Ing. Ján Rexu v zastúpení spol. Urban Pro s. r.o. Poprad
o prerokovanie návrhu zmeny a doplnku Ú PN -0 Batizovce v lokalite „ Pod Štólou“ v k.ú.
Batizovce. Žiadosť bude prerokovaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva v II. polroku 2020
po zhromaždení prípadných ďalších žiadostí.
K8) Schválenie uzatvorenia zmluvného vzťahu s PVPS a.s. Poprad o prevádzkovaní
obecnej časti verejného vodovodu a zmluvného vzťahu s PVS a.s. Poprad o prevode
vlastníckeho práva k obecnej časti verejného vodovodu v obci.
JUDr. Gabriel Bodnár uviedol, že Obec Batizovce je vlastníkom verejného vodovodu na
Lúčnej ulici a časti vodovodu na Partizánskej ulici. Obec, ako vlastník, má povinnosť
vybudovania, opravy a údržby pripojenia vodovodných prípojok na verejný vodovod na
vlastné náklady. V prípade, že obec v budúcnosti nechce znášať tieto náklady zo svojho
rozpočtu, je potrebné uzatvoriť zmluvu o prevádzkovaní obecnej časti verejného vodovodu
so spoločnosťou Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Poprad. Zároveň je
potrebné uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k obecnej časti
verejného vodovodu s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Poprad. Súčasťou
zmluvy bude záväzok PVS a.s. ako budúceho vlastníka uhrádzať náklady na vybudovanie
nového pripojenia na obecnú časť verejného vodovodu (navŕtavací pás, hlavný ventil,
vodomer).
Starosta obce predložil návrh na:
- schválenie uzatvorenia zmluvy s PVS a.s. Poprad;
Hlasovanie za návrh:
za: 7 - V.Andraš, J.Balogh, P.Hutník, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 - J.Kuzmík, D. Hudák
OcZ schválilo uzatvorenie zmluvy o prevádzkovaní obecnej časti verejného vodovodu
v obci Batizovce so spoločnosťou Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. so
sídlom Hraničná 662/17, Poprad, IČO: 36 500 968.
- schválenie uzatvorenia zmluvy s PVPS a.s. Poprad.
Hlasovanie za návrh:
za: 7 - V.Andraš, J.Balogh, P.Hutník, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2- J.Kuzmík, D. Hudák
OcZ schválilo uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve
o prevode vlastníckeho práva
k obecnej časti verejného vodovodu v obci Batizovce s Podtatranskou vodárenskou
spoločnosťou a.s. so sídlom Hraničná 662/17, Poprad, IČO: 36 485 250. Súčasťou zmluvy je
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záväzok Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s. ako budúceho vlastníka uhrádzať
náklady na vybudovanie nového pripojenia na obecnú časť verejného vodovodu (navŕtavací
pás, hlavný ventil, vodomer).
K 9) Schválenie realizácie projektu „ Rekonštrukcia Kultúrneho domu Batizovce“
z Programu rozvoja vidieka SR v rámci vyhlásenej Výzvy MAS o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku bez finančnej spoluúčasti obce
JUDr. Gabriel Bodnár informoval, že obec plánuje v r. 2020 zrealizovať rekonštrukciu sály
kultúrneho domu, nakoľko súčasný stav priestorov nespĺňa estetické ani funkčné požiadavky
pri ich využívaní nielen zo strany obce, ale aj iných nájomcov. Hlavným cieľom
rekonštrukcie je zlepšiť východiskový stav pre posilnenie ekonomickej prevádzky objektu
a jeho trvalú udržateľnosť. Z uvedeného dôvodu Obec Batizovce má záujem zapojiť sa do
výzvy predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej ŽoNFP) v rámci
implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka
SR 2014 - 2020 so zameraním výzvy 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania
alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného
času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj) v oblasti 6B. Investície
súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry
- napr. výstavba/rekonštrukcia/ modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov,
investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť
vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov.
Starosta obce predložil návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - V.Andraš, J.Balogh, D. Hudák, P. Hutník F.Lizák, C. Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1- J.Kuzmík
OcZ schválilo podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu
rozvoja vidieka MAS SR 2014-2020 z podopatrenia PRV 309074001 - 7.4. na zákazku s
nízkou hodnotou „Rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Batizovce“ a súhlasí so
zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
K 10) Schválenie realizácie a spoluúčasti obce na financovaní projektu „Rekonštrukcia
Materskej školy Batizovce - rozšírenie kapacity“ z Operačného programu Ľudské
zdroje
JUDr. Gabriel Bodnár poznamenal, že vyhlásením zákona č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony sa zavádza povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole ako súčasť
plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole. Povinná školská
dochádzka sa predlžuje zo súčasných desať rokov na jedenásť rokov a v materskej škole bude
trvať jeden školský rok. V prípade, že po jednom roku povinného predprimárneho
vzdelávania dieťa nebude spôsobilé pokračovať v plnení povinnej školskej dochádzky v
základnej škole, bude na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy opakovať
predprimárne vzdelávanie v materskej škole. Ruší sa možnosť zriaďovať nultý ročník a
prípravný ročník v ZŠ. Z uvedeného dôvodu nebude postačovať súčasná kapacita materskej
školy a preto Obec Batizovce má záujem zapojiť sa do výzvy predložením žiadosti o
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nenávratný finančný príspevok (ďalej ŽoNFP) v rámci Operačného programu Ľudské zdroje,
kód výzvy : OPLZ-P06-SC612-2019-2, v rámci prioritnej osi: 6. Technická vybavenosť v
obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, investičná priorita: 6.1
Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v
mestských a vidieckych oblastiach so špecifickým cieľom 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému
vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.
Starosta obce predložil návrh na schválenie realizácie a spoluúčasti obce na financovaní
projektu „Rekonštrukcia Materskej školy Batizovce.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - V.Andraš, J.Balogh, D. Hudák, P.Hutník, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Soltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1- J.Kuzmík
OcZ súhlasilo:
- s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom
rozvoja obce a platným územným plánom obce Batizovce,
• kód výzvy : 0P L Z -P 06-S C 612-2019-2,
• názov projektu : „Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v obci Batizovce“,
- zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených
výdavkov,
- zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa,
- že počas realizácie projektuje žiadateľ/prijímateľ povinný zabezpečiť finančné prostriedky
v plnej výške jeho spolufinancovania v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a zároveň
zabezpečiť financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu.
K 11) Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2020
JUDr. Gabriel Bodnár informoval, že v súlade s VZN č. 5/2017 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce požiadali MO Matice slovenskej Batizovce, Dobrovoľný hasičský zbor
Batizovce, Obecný futbalový klub Batizovce, Klub žien Batizovce, Folklórna skupina
Batizovce, Mesto Svit - Centrum voľného času a Life Academy s.r.o. Poprad o poskytnutie
dotácií na rok 2020. Je potrebné schváliť poskytnutie a výšku dotácií jednotlivým žiadateľom.
JUDr. Gabriel Bodnár - predložil návrh na schválenie poskytnutia dotácií pre:
- MO Matice slovenskej Batizovce vo výške 700,-€
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - V.Andraš, J.Balogh, D. Hudák, P.Hutník, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Soltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1- J.Kuzmík
OcZ schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.
- Mesto Svit - Centrum voľného času na krúžkovú činnosť vo výške 2 777,61 €
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - V.Andraš, J.Balogh, D. Hudák, P.Hutník, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Soltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1- J.Kuzmík
OcZ schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.
- Life Academy s.r.o. Poprad na krúžkovú činnosť vo výške 381,15 €

UL
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Hlasovanie za návrh:
za: 8 - V.Andraš, J.Balogh, D. Hudák, P.Hutník, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová, Ľ.Soltís
proti: O
zdržal sa: O
neprítomní pri hlasovaní: 1- J.Kuzmík
OcZ schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.
- Dobrovoľný hasičský zbor Batizovce vo výške 4.000,- €
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - V.Andraš, J.Balogh, D. Hudák, P.Hutník, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová, Ľ.Soltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1- J.Kuzmík
OcZ schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.
- Klub žien Batizovce vo výške 1,000,-€
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - V.Andraš, J.Balogh, D. Hudák, P.Hutník, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová, Ľ.Soltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1- J.Kuzmík
OcZ schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.
- Obecný futbalový klub Batizovce na krúžkovú činnosť vo výške 5.000,- €.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - V.Andraš, J.Balogh, D. Hudák, P.Hutník, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová, Ľ.Soltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1- J.Kuzmík
OcZ schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.
- Obecný futbalový klub Batizovce vo výške 10.000,- €.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - V.Andraš, J.Balogh, D. Hudák, P.Hutník, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová, Ľ.Soltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1- J.Kuzmík
OcZ schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.
- Folklórna skupina Batizovce na krúžkovú činnosť vo výške 3.000,-€
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - V.Andraš, J.Balogh, D. Hudák, P.Hutník, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová, Ľ.Soltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1- J.Kuzmík
OcZ schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.
- Folklórna skupina Batizovce vo výške 7.600,-€
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - V.Andraš, J.Balogh, D. Hudák, P.Hutník, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová, Ľ.Soltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1- J.Kuzmík
OcZ schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.
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- DHZ Batizovce na krúžkovú činnosť vo výške 2.000,-€
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - V.Andraš, J.Balogh, D. Hudák, P.Hutník, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1- J.Kuzmík
OcZ schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.
K 1 2 )Rôzne
JUDr. Gabriel Bodnár informoval o obecných aktivitách a doručenej korešpondencii:
- oznámenie VSD a.s. Košice k požiadavke zo strany obce na možnú prekládku elektrických
stĺpov zasahujúcich do miestnych komunikácií alebo ich bezpečné označenie pre
zabezpečenie zníženia rizika ohrozenia osôb - VSD a.s. považuje súčasný stav za
dostačujúci
- zmena územného plánu obce v lokalite rómskej osady - pokračujeme v prípravných prácach
- J. Puk, Batizovce, ktorému OcZ schválilo predaj obecného pozemku, doposiaľ nepodpísal
kúpno-predajnú zmluvu, nakoľko nesúhlasí s cenou pozemku
- Obec Batizovce poskytla dotáciu vo výške 300,- € Mestu Prešov na výdavky v súvislosti
s odstraňovaním následkov výbuchu plynu v bytových domoch na Mukačevskej ulici
v Prešove
- uzávierka obecných novín v r. 2020 bude v mesiacoch marec, jún, september, december
- schválená dotácia pre obec na projekt Zelené obce Slovenska vo výške 16 244,63 €
- informácia o pripravovanom oreže 3 ks chránených stromov - líp v obci a odstránení jednej
lipy pri rímsko-katolíckom kostole z dôvodu napadnutia koreňového systému agresívnou
hubou - finančné náklady 2. 000.-€
- spol. Gravat s.r.o. Mengusovce dňa 31.01.2020 požiadala o súhlasné stanovisko k zmene
Územného plánu obce Batizovce. Návrh ZaD k ÚPO Batizovce spočíva v zmene funkčného
využitia pozemku pare.č. 9457/4, ktorého je spoločnosť vlastníkom, určeného ako plocha
pozemkov občianskeho vybavenia na priemyselnú zónu z dôvodu, že predmetné územie sa
nachádza v bezprostrednom susedstve diaľnice a v súčasnosti je už zastavané existujúcimi
objektmi /sklad, trafostanica, administratívna budova/. Na uvedenom pozemku majú záujem
vybudovať malú vodnú elektráreň, skladovacie plochy, drevovýrobu.
OcZ zobralo na vedomie žiadosť Gravat s.r.o. Mengusovce o súhlasné stanovisko k zmene
UPO Batizovce. Žiadosť bude prerokovaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva v II.
polroku 2020 po zhromaždení prípadných ďalších žiadostí.
- Peter Maňák, Batizovce dňa 05.02.2020 požiadal o zmenu Územného plánu obce
Batizovce. Návrh ZaD k ÚPO Batizovce sa týka funkčného využitia pozemku pare.č. 5212
„plochy športu a oddychu“ na navrhovaný stav „ plochy IBV“.
OcZ zobralo na vedomie žiadosť Petra Maňáka, Batizovce o zmenu ÚPO Batizovce.
Žiadosť bude prerokovaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva v II. polroku 2020 po
zhromaždení prípadných ďalších žiadostí.
- v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi budú v jarných mesiacoch členovia DHZ a
DHZO v obci vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky v obytných domoch
a ďalších objektoch. Je potrebné schváliť návrh Plánu preventívnych protipožiarnych kontrol
v obytných domoch a objektoch na r.2020 a zloženie kontrolných skupín.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - V.Andraš, J.Balogh, D. Hudák, P.Hutník, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
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neprítomní pri hlasovaní: 1- J.Kuzmík
OcZ schválilo Plán preventívnych protipožiarnych kontrol v obytných domoch a objektoch
na r.2020 a zloženie kontrolných skupín.
v

Ing. Viera Cupová, ekonómka obce, predložila v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov rozpočtové
opatrenia starostu obce k 31. 12. 2019 č. 9/2019, č. 10/2019, č. 12/2019 (MŠ), č. 13/2019
(ZS) o úprave účelovo určených finančných prostriedkov. Informácia o úprave rozpočtu
účelovo
určených
finančných
prostriedkov
nepodlieha
schvaľovaniu
obecným
zastupiteľstvom v zmysle § 14 odst. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Ide o tieto finančné prostriedky:
- finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na MOPS. V príjmovej časti dochádza
k zvýšeniu bežných príjmov o 9 334 € a vo výdavkovej časti dochádza k zvýšeniu bežných
výdavkov o 9 344 €.
- finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu REGOB, ŽP, MK, strava v hmotnej núdzi,
prídavky na deti a osobitný príjemca, školské pomôcky, CO, grant od Chemosvitu,.
Dochádza k zvýšeniu bežných príjmov o 93 796 € a bežných výdavkov o 81 729 €.
- finančné prostriedky MŠ - vlastné príjmy MŠ, príjmy na stravu od rodičov, príjmy na stravu
od UPSVaR, dobropisy z minulého roku v celkovej výške navýšenie o 2 383 € v príjmovej
časti a zároveň navýšenie vo výdavkovej časti o 3 022 €.
-finančné prostriedky vlastné príjmy ZŠ, príjmy ponížené o -2 210 € v príjmovej časti
a zároveň poníženie vo výdavkovej časti o -6 089 € z dôvodu zníženia dotácií z Krajského
školského úradu.
V zmysle uznesenia č. 122/2015 z 23. 7. 2015 obecné zastupiteľstvo schválilo právomoc
starostovi obce vykonať presun medzi položkami rozpočtu obce svojím rozpočtovým
opatrením do výšky maximálne 5 000 €, v zmysle § 11 odst. 4, písm. h zákona č. 369/1990
Zb. v z.n.p.
V zmysle uvedeného uznesenia predložila informáciu o rozpočtovom opatrení č. 11/2019
k 31.12.2019:
- finančné prostriedky obce, dochádza k úprave v príjmovej časti o 4 890 € - navýšenie
príjmov z podnikania a vlastníctva majetku a výdavkov o 4 890 € - nakladanie s odpadmi.
V ostaných položkách dochádza k len presunom medzi položkami, nedochádza k navýšeniu
rozpočtu.
OcZ zobralo na vedomie rozpočtové opatrenia starostu obce č. 9/2019, č. 10/2019, č. 11/2019,
č. 12/2019, č. 13/2019.
K 13) Interpelácie poslancov, diskusia
Daniel Hudák
- požiadal o informáciu ohľadom možnosti vysprávok výmoľov na miestnych komunikáciách.
Starosta - plánujeme zakúpiť dočasnú studenú asfaltovú zmes a zrealizovať najnutnejšie
vysprávky výtlkov a zbytok opravíme v jarných mesiacoch.
Marta Serfelová
- poznamenala, že spol. VARES, ktorá v obci prevádzku káblovú televíziu, zvýšila poplatky,
niektoré programy sú zrušené, signál je nekvalitný,
- požiadala o informáciu k rekonštrukcii cesty na Jurkovičovej ulici,
Starosta - obci bola predložená ponuka na čerpanie úveru, je potrebné ešte spracovať
predpokladanú hodnotu zákazky a pokračovať vo verejnom obstarávaní na dodávateľa prác.
v
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- požiadala o informáciu týkajúcu sa výšky nedoplatkov na miestnych daniach v porovnaní
s predošlým obdobím,
Starosta - výška nedoplatkov nanarastá.
-informovala, že 17. 02. 2020 sa zúčastní spolu s Mgr. Vladimírom Andrašom zasadnutia
Rady školy pri MŠ Batizovce.
Juraj Balogh
- informoval, že v mesiaci december sa konal stolno-tenisový turnaj, ktorý usporiadala
komisia mládeže a športu - je záujem o priestory na tréning,
Starosta - priestory v bývalej kotolni na Sládkovičovej ulici zatiaľ nie sú zrekonštruované,
v súčasnosti bolo by možné využívať prístavok kultúrneho domu, je však potrebné určiť
zodpovednú osobu za prenajaté priestory.
- komisia mládeže a športu plánuje usporiadať karneval pre deti - podľa poveternostných
možností na ľade alebo v sále kultúrneho domu.
PharmDr. Cyril Nemec
- požiadal o informáciu ohľadom vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na prenájom
priestorov pri kultúrnom dome
Starosta - do OVS sa prihlásil len doterajší nájomca p. Ondrej Vnenčák.
- požiadal o informáciu k prácam pri uložení optického káblu spol. Slovák Telekom a.s v obci
- Starosta - doposiaľ boli zrealizované práce v lokalite Pánske záhrady, v tomto roku sa bude
v prácach pokračovať.
- požiadal o informáciu k výstavbe nabíjacej stanice pre elektromobily v obci
Starosta - k poskytnutiu dotácie zatiaľ nemáme bližšie informácie.
Ing. Peter Hutník
- požiadal o informáciu, kedy začne vysielať v káblovej televízii stanica STV3
Starosta - STV3 je už zaradená do vysielania.
- informoval o činnosti a plánovaných aktivitách Obecného futbalového klubu Batizovce; dňa
24.01.2020 sa uskutočnila výročná členská schôdza, na ktorej bol zvolený nový predseda
Ing. Peter Hutník a výbor
v zložení: V. Handzuš, I. Bačová, P.Kinský, J.Fábian,
R.Huszárik.
Mgr. Vladimír Andraš
-informoval, že 15.2.2020 o 16.00 hod v kultúrnom dome predstaví svoje divadelné
predstavenie Súbor Ozvena Poprad Stráže
- poznamenal, že v tomto roku si pripomíname 75. výročie oslobodenia obce od fašizmu v II.
svetovej vojne a 70. výročie postavenia pamätníka padlým, ktorý sa nachádza v parku pred
obecným úradom. V rámci osláv dňa obce navrhuje pri kladení vencov k pamätníku
uskutočniť aj slávnostný akt odhalenia pamätnej tabule rehoľným sestrám pôsobiacim v obci
pri príležitosti výročia ich násilného odvlečenia z obce.
Ing. František Lizák
- požiadal o informáciu, či sa plánuje v rámci rekonštrukcie kultúrneho domu aj oprava
odkvapov a odvodnenie dažďovej vody
Starosta - v prípade, že bude chválená požadovaná dotácia na rekonštrukciu kultúrneho
domu, budú zrealizované práce v interiéri sály kultúrneho domu - osvetlenie, omietka.
Plánované finančné prostriedky v rozpočte obce budeme môcť použiť na opravu odkvapov
a odvodnenie.
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Ľubomír Soltís
- informoval o činnosti a aktivitách DHZ:
• 21.01.2020. sa uskutočnila kontrola pripravenosti a akcieschopnosti DHZO, pri ktorej
neboli zistené nedostatky a DHZO ostáva zaradený do kategórie A
• hasičské vozidlo TATRA je po oprave opäť funkčné
• 25.01. 2020 sa konala výročná členská schôdza DHZ - nedošlo k zmene členov výboru
ani funkcionárov
• 01.02.2020 sa konal 22. ročník Hasičského plesu
- informoval, že 18.01.2020 sa konala výročná členská schôdza folklórnej skupiny - nedošlo
k zmene členov výboru ani funkcionárov
- poznamenal, že 22.02.2020 bude v našej obci fašiangový sprievod spojený s domácou
zabíjačkou
- informoval o účasti folklórnej skupiny v obci Zeleneč, kde predvedú naše fašiangové zvyky
pri príležitosti „pochovávania basy“
- uviedol, že je potrebné obnoviť pripojenie na internet v hasičskej zbrojnici.
K 14) Návrh na uznesenie
Ľubomír Šoltís prečítal prítomným poslancom návrh na uznesenia zo zasadnutia OcZ.
Uznesenia zo 7. 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 07. 02. 2020

Overovatelia zápisnice:

PharmDr. Cyril Nemec
Mgr. Vladimír Andraš

Zapisovateľka:
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UZNESENIA
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach, konaného dňa 05. 02. 2020
Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia:

K 2) Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
Uznesenie č. 163/2020
OcZ schvaľuje návrh programu zasadmitia-tťvedený v pozvánke.
/
'
'

Dňa 07. 02. 2020

ň ..
JUDr. Gabr^él Bodriár; starosta obce

Uznesenie č. 164/2020
OcZ schvaľuje overovateľov zápisnice PharmDr. Cyrila Nemca a Mgr. Vladimíra Andraša
a zapisovateľku zápisnice Annu Zacharovú

Dňa 07. 02. 2020

JUDr. Gabriel Bod

sta obce ;>

Uznesenie č. 165/2020
OcZ volí Ing. Františka Lizáka a Ľubomíra

za členov návrhovej komisie.

Dňa 07. 02. 2020
K 3) Správa o kontrole plnenia uznesení OcZ, odpovede na interpelácie poslancov
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
Uznesenie č. 166/2020
OcZ berie na vedomie Správu o kontrole plnerua-uznesení prijatých OcZ.
/

Dňa 07. 02. 2020

JUDr. Gafrfiel Bgdnár, starosta obe

Uznesenie č. 167/2020
OcZ berie na vedomie odpovede
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ.

starostu

obce

na

/
Dňa 07. 02. 2020

JUDr

interpelácie

poslancov

OcZ
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K 4) Správa HKO o kontrolnej činnosti za rok 2019
Uznesenie č. 168/2020
OcZ berie na vedomie S

Dňa 07. 02. 2020

íj činnosti za rok 2019.

y .
JUE^r\ Gabriel ,Boďnár,^sťarosta^obte

K 5) Schválenie zámeny pozemkov so spol. Gravat s.r.o. Mengusovce
Uznesenie č. 169/2020
OcZ schvaľuje zámenu pozemku pare.č. 8941/4 vo výmere 1280 m v k.ú. Batizovce vo
vlastníctve Obce Batizovce, zapísaného na LV č. 1, k.ú. Batizovce s pozemkom pare.č.
9457/6 vo výmere 1280 m2 vo vlastníctve spoločnosti Gravat s.r.o. Mengusovce.
Návrh na vklad práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podá Gravat s.r.o.
Meneusovce a uhradí snrávnv nonlatok.

/
K 6) Prerokovanie návrhu VZN obce Batizovce č. 1/2020 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy,
dieťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia na rok 2020
Uznesenie č. 170/2020
OcZ sa uznáša na VZN obce Batizovce č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej
školy a dieťa školského zariade™*
rnXr

Dňa 07. 02. 2020

JUDr. Ga

K 7) Prerokovanie žiadosti Ing. Jána Rexu v zastúpení spol. Urban Pro s. r.o. Poprad
o prerokovanie návrhu zmeny a doplnku ÚPN-O Batizovce v lokalite „ Pod Štólou“
v k.ú. Batizovce
Uznesenie č. 171/2020
OcZ berie na vedomie žiadosť Ing. Ján Rexu v zastúpení spol. Urban Pro s. r.o. Poprad
o prerokovanie návrhu zmeny a doplnku Ú PN -0 Batizovce v lokalite „ Pod Štólou“ v k.ú.
Batizovce. Žiadosť bude prerokovaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva po zhromaždení
prípadných ďalších ži<

Dňa 07. 02. 2020

K8) Schválenie uzatvorenia zmluvného vzťahu s PVPS a.s. Poprad o prevádzkovaní
obecnej časti verejného vodovodu a zmluvného vzťahu s PVS a.s. Poprad o prevode
vlastníckeho práva k obecnej časti verejného vodovodu v obci.
Uznesenie č. 172/2020
OcZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o prevádzkovaní obecnej časti verejného vodovodu
v obci Batizovce so spoločnosťou Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. so
sídlom Hraničná 662/'

Dňa 07. 02. 2020
Uznesenie č. 173/2020
OcZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve
o prevode vlastníckeho práva
k obecnej časti verejného vodovodu v obci Batizovce s Podtatranskou vodárenskou
spoločnosťou a.s. so sídlom Hraničná 662/17, Poprad, IČO: 36 485 250. Súčasťou zmluvy je
záväzok Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s. ako budúceho vlastníka uhrádzať náklady
na vybudovanie nové1
. . .
,
„
,
,
„
, ^
hlavný ventil, vodome

Dňa 07. 02. 2020
K 9) Schválenie realizácie projektu „ Rekonštrukcia Kultúrneho domu Batizovce“
z Programu rozvoja vidieka SR v rámci vyhlásenej Výzvy MAS o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku bez finančnej spoluúčasti obce
Uznesenie č. 174/2020
OcZ schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z
Programu rozvoja vidieka MAS SR 2014-2020 z podopatrenia PRV 309074001 - 7.4. na
zákazku s nízkou hodnotou „Rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Batizovce“ a súhlasí so
zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie
projektu a budú nevyb

Dňa 07. 02. 2020
K 10) Schválenie realizácie a spoluúčasti obce na financovaní projektu „Rekonštrukcia
Materskej školy Batizovce - rozšírenie kapacity“ z Operačného programu Ľudské
zdroje
Uznesenie č. 175/2020
OcZ súhlasí
- s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom
rozvoja obce a platným územným plánom obce Batizovce,
- kód výzvy : 0PL Z -P 06-SC 612-2019-2,
- názov projektu : „Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v obci Batizovce“,
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- zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených
výdavkov,
- zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa,
- že počas realizácie projektuje žiadateľ/prijímateľ povinný zabezpečiť finančné prostriedky
v plnej výške jeho spolufinancovania v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a zároveň
zabezpečiť financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu.

Dňa 07. 02. 2020
K 11) Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2020
Uznesenie č. 176/2020
OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre MO Matice slovenskej Batizovce vo
/
výške 700,- €.
/)
^ --------^

Dňa 07. 02. 2020

JUDr. Gabriel Bodnár, starosta oBče^>
(

__ _

Uznesenie č. 177/2020
OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na krúžkovú činnosť pre Mesto Svit Centrum voľného času vo výške 2 777,61 €.

Dňa 07. 02. 2020

JUDr. Gabriel Bodnár, starosta qbc^

Uznesenie č. 178/2020
OcZ schvaľuje poskytnutie dot;
s.r.o. Poprad vo výške 381,15 €.

Dňa 07. 02. 2020

JUDr. Gabriel Bo

Uznesenie č. 179/2020
OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Dobrovoľný hasičský zbor Batizovce
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Uznesenie č. 180/2020
OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Klub žien Batizovce vo výške
1.000 ,-€.

Uznesenie č. 181/2020
OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na krúžkovú činnosť pre Obecný
futbalový klub Batizovce vo výške 5.000,- €.

Uznesenie č. 182/2020
OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Obecný futbalový klub Batizovce vo

OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na krúžkovú činnosť pre Folklórnu
skupinu Batizovce vo výške 3.000,- €.

Dňa 07. 02. 2020

JUDr. Gabriel Bodnár, starosta <

Uznesenie č. 184/2020
OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Folklórnu skupinu Batizovce vo

OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre DHZ Batizovce na krúžkovú činnosť
vo výške 2.000,-€

"A
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K 12) Rôzne
Uznesenie č. 186/2020
OcZ berie na vedomie žiadosť Gravat s.r.o. Mengusovce o súhlasné stanovisko k zmene
ÚPO Batizovce. Žiadosť bude prerokovaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva po
zhromaždení prípadných ďalších žiadostí v II^_pairQku 20^0.
ľ
Dňa 07. 02. 2020

JUDr. Gabriel Bodnár-rstaŕosta obce
/
Uznesenie č. 187/2020
OcZ berie na vedomie žiadosť Petra Maňáka, Batizovce o zmenu ÚPO Batizovce. Žiadosť
bude prerokovaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva po zhromaždení prípadných ďalších
žiadostí v II. polroku 2020.
/

Dňa 07. 02. 2020

JUDr. Gabriel Bodnár, starosta o b c e~ ^

D
^
Uznesenie č. 188/2020
OcZ schvaľuje Plán preventívnych protipožiarnych kontrol v obytných domoch a objektoch
na r.2020 a zloženie kontrolných skupín.
/i

Dňa 07. 02. 2020

JUDr. Gabriel Bodnár,

!/
C _____.
Uznesenie č. 189/2020
OcZ berie na vedomie rozpočtové opatrenia starostu obce č. 9/2019, č. 10/2019, č.l 1/2019, č.
12/2019, č. 13/2019.

Dňa 07. 02. 2020

JUDr. Gabriel Bodnár, starí^sta obce

Návrhová komisia:

Ing. František Lizák
Ľubomír Šoltís

STAROSTA OBCE B A T I Z O V C E
Obecný úrad, Štúrova 29/2, Batizovce, PSČ 059 35

POZVÁNKA
V
úprav

zmysle zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení platných právnych
zvolávam
7. zasadnutie obecného zastupiteľstva

na deň 05. 02. 2020 /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. Správa HKO o kontrolnej činnosti za rok 2019
5. Schválenie zámeny pozemkov so spol. Gravat s.r.o. Mengusovce
6. Prerokovanie návrhu VZN obce Batizovce č. 1/2020 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy,
dieťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia na rok 2020
7. Prerokovanie žiadosti Ing. Jána Rexu v zastúpení spol. Urban Pro s. r.o. Poprad
o prerokovanie návrhu zmeny a doplnku ÚPN-0 Batizovce v lokalite „ Pod Štólou“
v k.ú. Batizovce
8. Schválenie uzatvorenia zmluvného vzťahu s PVPS a.s. Poprad o prevádzkovaní obecnej
časti verejného vodovodu a zmluvného vzťahu s PVS a.s. Poprad o prevode vlastníckeho
práva k obecnej časti verejného vodovodu v obci.
9. Schválenie realizácie projektu „ Rekonštrukcia Kultúrneho domu Batizovce“ z Programu
rozvoja vidieka SR v rámci vyhlásenej Výzvy MAS o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku bez finančnej spoluúčasti obce
10. Schválenie realizácie a spoluúčasti obce na financovaní projektu „Rekonštrukcia
Materskej školy Batizovce - rozšírenie kapacity“ z Operačného programu Ľudské zdroje
11. Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2020
12. Rôzne
13. Interpelácie poslancov, diskusia
14. Návrh na uznesenie
15. Záver

Batizovce 30. 01. 2020

Zverejnené: ¿ 0 -0 7 . lo lQ

Prezenčná listina
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Batizovciach, konaného dňa 05. 02. 2020

podpis

Meno a priezvisko

JUDr. Gabriel Bodnár

Mgr. Vladimír Andraš
Juraj Balogh
Daniel Hudák
Ing. Peter Hutník
Jaroslav Kuzmík
Ing. František Lizák
PharmDr. Cyril Nemec
Marta Šerfelová
Ľubomír Šoltís

Ing. Angela Františková
Vladimír Belák
/
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