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Zápisnica
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach
konaného dňa 06.09.2017
v

Cas konania:
Prítomní:

začiatok - 17.00 hod.
ukončenie - 21.00 hod.
podľa prezenčnej listiny

K 1) Otvorenie
JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Skonštatoval,
žc jc prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a OcZ je uznášania schopné.
Na začiatku rokovania bolo prítomných: 5 poslancov, neprítomní 4 poslanci - P.Františka,
M.Chromek, C.Nemec, F.Lizák /ospravedlnení/.
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 pripomienky.
Hlasovanie za návrh programu:
za: 5 - Ľ.Šoltís, V.Andraš, S.Franko, J.Kuzmík, M.Serfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 4 - P. Františka, M.Chromek, C.Nemec, F.Lizák
OcZ schválilo program zasadnutia OcZ uvedený v pozvánke.
- navrhol zapisovateľa: Anna Zacharová
overovateľov zápisnice: Marta Šerfelová, Ing. František Lizák
Hlasovanie za návrh:
za: 5 - Ľ.Šoltís, V.Andraš, S.Franko, J.Kuzmík, M.Serfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 4 - P. Františka, M.Chromek, C.Nemec, F.Lizák
OcZ schválilo zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
- predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: Ľubomír Šoltís, Štefan Franko
Hlasovanie za návrh:
za: 5 - Ľ.Šoltís, V.Andraš, S.Franko, J.Kuzmík, M.Serfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 4 - P. Františka, M.Chromek, C.Nemec, F.Lizák
OcZ zvolilo členov návrhovej komisie.
K 3) Správa o kontrole plnenia uznesení OcZ, odpovede na interpelácie poslancov
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
JUDr. Gabriel Bodnár - z dôvodu neprítomnosti HKO na zasadnutí OcZ prečítal Správu
HKO o kontrole plnenia prijatých uznesení za obdobie od 21.06.2017 do 28.8.2017, v ktorej
bolo skonštatované, že uznesenia č.409/2014, 322/2017, 326/2017, 345/2017 a 348/2017 sú
v plnení. Ostatné uznesenia sú splnené.
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OcZ zobralo na vedomie Správu o kontrole prijatých uznesení.
JUDr. G abriel B odnár odpovedal na interpelácie poslancov, ktoré neboli zodpovedané
priamo na predchádzajúcich zasadnutiach OcZ.
K interpeláciám poslancov:
Ing. Patrik Františka
- z miiltifunkčného ihriska pri hre padajú lopty do záhrady na susedný súkromný pozemok na
Nálepkovej ulici - je spracovaná cenová ponuka na ochrannú sieť v cene cca 1 500,-€;
- požiadavka na zvýšenie policajných hliadok v obci - písomne sme oslovili Obvodné odd. PZ
vo Svite na zvýšenie výkonu služby v obci;
- zistené vypúšťanie dažďovej vody do obecnej splaškovej kanalizácie - budeme vykonávať
kontrolu napustením dymu do potrubia;
- provizórne osadený poklop pri rod. dome Pavla Šoltýsa - poklop zatiaľ plní svoj účel,
liatinový originál zmizol;
Marta Šerfelová
-návrh na oslovenie predstaviteľov evanjelickej cirkvi za účelom zriadenia „Batizovskej
izby“ v priestoroch bývalej cirkevnej školy - uskutočnilo sa spoločné stretnutie s ev. farárom
a dozorkyňou, je potrebné bližšie špecifikovať podmienky nájmu;
- kosenie trávy na verejných priestranstvách aj na bočných uliciach v obci - práce boli
vykonané;
- prerezanie krovia, ktoré zasahuje do cesty v križovatke pri výjazde z Hviezdoslavovej ulice presahujúce krovie bolo orezané;
Mgr. Cyril Nemec
- hrdzavé oplotenie pri materskej škole - kontaktovali sme údržbára v MS, jedná sa o staré
oplotenie, v rámci možností zjednajú nápravu;
- otvorená brána v areáli M Š v predvečerných hodinách - bránu budú zatvárať, no nedokážu
zabrániť preliezaniu do areálu MS cez plot;
Štefan Franko
- návrh na úpravu horného detského ihriska a oplotenia - rekonštrukciu zahrnieme do
rozpočtu v r. 2018 podľa finančných možností obce;
Mgr. Vladimír Andraš
- vyrúbané kríky v dolnej časti obce vedľa nových ulíc - skládka už bola odstránená
vlastníkmi okolitých domov;
Jaroslav Kuzmík
- problém týkajúci sa vy kosenia pozemku na Hviezdoslavovej ulici - Poľnohosp. družstvo
prisľúbilo, že pozemok upravia mulčovaním;
Ľubomír Šoltís
- nedosypaný výkop pri základnej škole - výkop bol dosypaný;
- osloviť vlastníkov pozemkov nachádzajúcich sa vedľa miestnej komunikácie na Jurkovičovej
ulici oproti rodinným domom p. Javorskej a p. Maťašovskej na pokosenie vysokej trávy - je
v riešení;
- vyčíslenie finančných nákladov na výstavbu kanalizácie na Jurkovičovej ulici v dĺžke cca
550 m - predbežná kalkulácia nákladov je cca 300,-€/bm;
- vykosenie trávy za oplotením multifunkčného ihriska smerom k potoku - priestor čiastočne
vykosili členovia športovej komisie;
- nová elektrická prípojka pre požiarnu zbrojnicu podzemným vedením - je spracovaná
projektová dokumentácia, ktorá je v štádiu posudzovania VSD a.s.
OcZ zobralo na vedomie odpovede starostu obce na interpelácie poslancov OcZ
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ.
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K 4) Správa o kontrole použitia finančných prostriedkov z rozpočtu obce poskytnutých
formou dotácií v roku 2016
JUDr. Gabriel Bodnár - z dôvodu neprítomnosti HKO na zasadnutí OcZ prečítal Správu
o kontrole použitia finančných prostriedkov z rozpočtu obce poskytnutých formou dotácií
v roku 2016. Kontrolu vykonala HKO na základe schváleného Plánu kontrolnej činnosti na I.
polrok 2017. Cieľom kontroly bolo zistiť skutkový stav dodržiavania podmienok pri
poskytovaní a čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu obce určených na dotácie
stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi s prihliadnutím na kontrolu účelnosti,
časovosti, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia verejných finančných prostriedkov.
Dotácie boli v r. 2016 poskytnuté subjektom: OFK Batizovce, OFK Batizovce na krúžkovú
činnosť, MŠ Batizovce na krúžkovú činnosť, ZS Batizovce na krúžkovú činnosť, MO MS
Batizovce, príspevok Rím .kat. cirkvi Batizovce na opravu organa, príspevok Ev. cirkvi a.v.
Batizovce na opravu organa, Letná škola Batizovce VIGO na krúžkovú činnosť, Oblastný
výbor Slov. zväzu protifašistických bojovníkov, Únia žien Batizovce, Mesto Svit Centrum
voľného času. V správe bol uvedený návrh odporúčaní a opatrení na nápravu zistených
nedostatkov.
Ing. Mária Melicherová, ekonómka obce - podala bližšie stanovisko k predloženej správe.
Uviedla, že pri poskytovaní dotácií nebola porušená finančná disciplína a zdôvodnila
vzniknuté nedostatky. Predložila Písomný zoznam splnených opatrení na nápravu nedostatkov
uvedených v Správe HKO č. 2/2017 a poukázala na potrebu prijatia nového VZN na
poskytovanie dotácií z rozpočtu obce.
OcZ zobralo na vedomie Správu HKO č.2/2017 o kontrole použitia finančných prostriedkov
z rozpočtu obce, poskytnutých formou dotácií.
OcZ zobralo na vedomie Písomný zoznam splnených opatrení na nápravu nedostatkov
uvedených v Správe HKO č. 2/2017.
K 5) Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce
JUDr. Gabriel Bodnár - poznamenal, že písomný materiál bol poslanom doručený.
V zmysle návrhu opatrení HKO z vykonanej kontroly použitia finančných prostriedkov
z rozpočtu obce poskytnutých formou dotácií v roku 2016 bol vypracovaný návrh nového
VZN. K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky, ani doplňujúce návrhy.
Hlasovanie za návrh:
za: 6 -Ľ.Šoltís, V.Andraš, S.Franko, J.Kuzmík, F.Lizák, M.Serfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 3 - P.Františka, M. Chromé k, C. Nemec
OcZ sa uznieslo na VZN obce Batizovce č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
K 6) Schválenie prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve obce v Dome služieb predajňa potravín pre žiadateľa MEGAS trade, s.r.o., Kežmarok
JUDr. Gabriel Bodnár - uviedol, že OcZ na 23. zasadnutí 23.8.2017 prerokovalo žiadosť
spoločnosti MEGAS trade s.r.o. Kežmarok o prenájom nebytových priestorov v Dome služieb
- predajňa potravín Beruška. Schválilo zámer prenajať časť nebytových priestorov
nachádzajúcich sa na prvom nadzemnom podlaží v budove Domu služieb súp. č. 376 predajňa potravín a spôsob prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. S prihliadnutím
na ceny nájmu v Dome služieb navrhuje výšku prenájmu 10,-€/m2/ročne + energie. Po
rokovaní s doterajším a novým nájomcom navrhuje termín prenájmu priestorov od 15.9.2017.
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Hlasovanie za návrh:
za: 6 - Ľ.Šoltís, V.Andraš, S.Franko, J.Kuzmík, F.Lizák, M.Šerfelová
proti: O
zdržal sa: O
neprítomní pri hlasovaní: 3 - P.Františka, M.Chromek, C.Nemec
OcZ schválilo prenájom časti nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prvom
nadzemnom podlaží v budove Domu služieb súp. č. 376 - predajňa potravín pre MEGAS
trade s.r.o. Kežmarok za účelom prevádzkovania predajne potravín od 15.09.2017 na dobu 5
rokov za cenu 10,- €/m /ročne + energie.
K 7) Opätovné prerokovanie žiadosti M. Padarasa o prenájom nebytových priestorov
v budove domu smútku.
JUDr. Gabriel Bodnár - informoval, že Michal Padaras ACHERON, Zdravotnícka 475/5,
Poprad opätovne požiadal o prenájom dvoch miestností v Dome smútku a správu cintorína za
účelom poskytovania cintorínskych služieb. V prípade záujmu zo strany obce je potrebné
schváliť zámer prenajať časť budovy Domu smútku a spôsob prenájmu. Nakoľko na zasadnutí
OcZ bola prítomná p. Padarasová, udelil jej slovo, aby poskytla bližšiu informáciu a svojom
zámere.
P.Padarasová - uviedla, že v oblasti pohrebných služieb pôsobí už 21 rokov. Má záujem
prenajať si v Dome smútku dve miestnosti, kde by poskytovala služby pre občanov. Zároveň
uviedla, že zabezpečí chladiace zariadenie, ktoré môžu občania využívať bezodplatne, terajšie
priestory upraví na vlastné náklady a uhradí el. energie. Zároveň ponúkla zdarma vykonávať
pre obec správu cintorína, čím by prebrala zodpovednosť za výkop a výmeru hrobu. Občania
by mohli využívať kompletné služby za najnižšie ceny a prepravu zdarma. Občania by neboli
viazaní na poskytovanie služieb len od ich pohrebnej služby, ale v prípade záujmu, môžu
využívať služby aj iných pohrebných služieb.
Poslanci po spoločnej diskusii navrhli schváliť zámer prenajať časť nebytových priestorov dve miestnosti nachádzajúce sa v budove Domu smútku a spôsob prenájmu z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre Michala Padarasa ACHERON, Zdravotnícka 475/5, Poprad za cenu
nájmu 120,- €/ročne na neurčitú dobu s ročnou skúšobnou dobou.
Hlasovanie za schválenie zámeru:
za: 6 -Ľ.Soltís, V.Andraš, S.Franko, J.Kuzmík, F.Lizák, M.Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 3 - P. Františka, M.Chromek, C.Nemec
OcZ schválilo zámer prenajať časť nebytových priestorov - 2 miestnosti nachádzajúce sa
v budove Domu smútku súp. č. 377 vo vlastníctve Obce Batizovce, zapísanej na LV č. 1, k.
ú. Batizovce na neurčitú dobu nájmu za cenu nájmu 120,- €/ročne + energie za účelom
poskytovania cintorínskych služieb pre Michala Padarasa ACHERON, Zdravotnícka 475/5,
Poprad.
Hlasovanie za prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
za: 6 - Ľ.Soltís, V.Andraš, S.Franko, J.Kuzmík, F.Lizák, M.Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 3 - P.Františka, M.Chromek, C. Nemec
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OcZ schválilo viac ako 3/5 väčšinou všetkých poslancov spôsob prenájmu časti nebytových
priestorov - dve miestnosti nachádzajúce sa v budove Domu smútku súp. č. 377 vo
vlastníctve Obce Batizovce, zapísanej na LV č. 1, k. ú. Batizovce za účelom poskytovania
cintorínskych služieb pre Michala Padarasa ACHERON, Zdravotnícka 475/5, Poprad
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že zo strany občanov je
záujem o poskytovanie cintorínskych služieb priamo v obci, nájomca na vlastné náklady
upraví a skultúrni terajšie priestory Domu smútku, nájomca zabezpečení prenosné chladiace
zariadenie, ktoré budú občania používať bezplatne.
K 8) Prerokovanie štúdie pod cigánskou osadou (ďalšie využitie pozemku)
JUDr. Gabriel Bodnár — predložil štúdiu spracovanú spol. JANJU s.r.o. Svit na
prerozdelenie - rozparcelovanie pozemkov v uvedenej lokalite. Jedná sa o pozemky vo
vlastníctve obce. Uviedol, že niektorí rómski občania po zbúraní chatrčí majú záujem odkúpiť
si pozemky na výstavbu rodinných domov.
OcZ zobralo na vedomie vypracovanú štúdiu pod cigánskou osadou.
K 9) Rôzne
JUDr. Gabriel Bodnár informoval o obecných aktivitách a doručenej korešpondencii:
- prostredníctvom oprávnenej osoby bude zrealizovaný zdravotný orez lipy na Štúrovej ulici
pri „hlemajzoch“ vedľa hasičskej zbrojnice;
- informácia o zverejnenej výzve Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na
poskytnutie dotácie na výstavbu kanalizácie - podmienky sú pre obec finančne nevýhodné,
pravdepodobne budeme dobudovanie kanalizácie realizovať z vlastných zdrojov na budúci
rok;
- úpravu resp. rekonštrukciu horného detského ihriska budeme realizovať na budúci rok;
- navrhol poslancom zvážiť a prehodnotiť poskytovateľa služieb káblovej televízie v obci;
- žiadosť Jozefa Chladoňa, Nálepkova 142/52, Batizovce o prenájom časti pozemku (cca
350m2) KN-C pare.č. 3175/1 na Nálepkovej ulici medzi rod. domami č. 142 a 143 za účelom
kosenia a pasenia hospodárskych zvierat na obdobie od 1.12.2017 do 30.11.2022. Uvedený
pozemok má od 1.12.2012 do 31.11.2017 v prenájme. V prípade záujmu zo strany obce je
potrebné schváliť zámer prenajať časť pozemku KN-C pare.č. 3175/1 a spôsob jeho
prenájmu.
Hlasovanie za schválenie zámeru:
za: 6 - Ľ.Šoltís, VAndraš, Š.Franko, J.Kuzmík, F.Lizák, M.Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 3 - P. Františka, M.Chromek, C.Nemec
OcZ schválilo zámer prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku (cca 350 m2) KN-C pare.č.
3175/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Obce Batizovce, zapísanú
na LV č. 1, k. ú. Batizovce účelom kosenia a pasenia hospodárskych zvierat na dobu nájmu
od 01.12.2017 do 30.11.2022 za cenu nájmu 5,- €/ročne pre Jozefa Chladoňa, Nálepkova
142/52, Batizovce.
Hlasovanie za prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
za: 6 - Ľ.Šoltís, V.Andraš, Š.Franko, J.Kuzmík, F.Lizák, M.Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 3 - P. Františka, M.Chromek, C. Nemec

OcZ schválilo viac ako 3/5 väčšinou všetkých poslancov spôsob prenájmu nehnuteľnosti časti pozemku (cca 350 m2) KN-C pare.č. 3175/1, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria vo vlastníctve Obce Batizovce, zapísanú na LV č. 1, k. ú. Batizovce za účelom
kosenia a pasenia hospodárskych zvierat pre Jozefa Chladoňa, Nálepkova 142/52, Batizovce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ má
predmetný pozemok v nájme a riadne si plní povinnosti nájomcu; pozemok obec nedokáže
efektívnejšie využiť z hľadiska jeho umiestnenia.
- BIO odpad môžu občania umiestniť do zberného dvora na biologicky rozložiteľný odpad vo
Svite;
- obec sa bude uchádzať o grant na získanie dotácie na rekonštrukciu Domu služieb;
- navrhuje dobudovanie kanalizácie v obci z vlastných zdrojov;
- navrhol zrušiť VZN č. 5/2005 o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami pri organizovaní
verejnoprospešných podujatí obce z dôvodu, že údaje sú už neaktuálne;
Hlasovanie za návrh:
za: 6 -Ľ.Šoltís, V.Andraš, Š.Franko, J.Kuzmík, F.Lizák, M.Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 3 - P. Františka, M. Chromé k, C.Nemec
OcZ zrušilo VZN č. 5/2005 obce Batizovce o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami pri
organizovaní verejnoprospešných podujatí obce.
- žiadosť Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Batizovce o finančnú
výpomoc pri výstavbe viacúčelového ihriska v záhradnej časti;
Poslanci navrhli poskytnúť dotáciu vo výške 1 000,- €.
Hlasovanie za návrh:
za: 6 -Ľ.Šoltís, V.Andraš, Š.Franko, J.Kuzmík, F.Lizák, M.Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 3 - P. Františka, M.Chromek, C.Nemec
OcZ schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 1.000,- € na výstavbu
viacúčelového ihriska pre Cirkevný zbor ev. cirkvi a.v. v Batizovciach.
- žiadosť KLUBU ŽIEN v Batizovciach, Štúrova 29/2, Batizovce o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce na akcie, ktoré pripravujú v II. polroku 2017 (práca s deťmi, beseda
s účastníkmi SNP, Mikuláš a pod.);
Poslanci navrhli poskytnúť dotáciu vo výške 700,- €.
Hlasovanie za návrh:
za: 6 - Ľ.Šoltís, V.Andraš, Š.Franko, J.Kuzmík, F.Lizák, M.Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 3 - P. Františka, M.Chromek, C.Nemec
OcZ schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 700,- € na činnosť pre
Občianske združenie KLUB ŽIEN v Batizovciach, Štúrova 29/2, Batizovce.
- zriadenie tréningového ihriska - hasičský areál pri futbalovom ihrisku - cenová kalkulácia
na práce, materiál a grafický návrh je cca 20 000,-€. Práce bude potrebné realizovať na
etapy, navrhuje v 1. etape zrealizovať oplotenie, aby sa tam nevytvárali nelegálne skládky
odpadu;
- informácia o zrekonštruovaní priestorov obecnej knižnice;
- na kotolni nachádzajúcej sa na Sládkovičovej ulici sme vykonali bežné udržiavacie práce výmena okien, úprava fasády, omietok.
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K 10) Interpelácie poslancov, diskusia
v

Marta Serfelová
- poznamenala, že v parku pri „Guličke“ je šachta prekrytá len plechom, preveriť bezpečnosť,
- na podnet občanov bývajúcich na ul. Hviezdoslavovej, poukázala na jablká popadané na
chodníku z jabloní rastúcich pri štátnej ceste - navrhla odstrániť staré stromy
- upozornila na znečistenú - hrdzavú pitnú vodu na Hviezdoslavovej ulici
Vladimír Belák, prednosta OcU - uviedol, že je potrebný písomný podnet od občanov, ktorý
obec postúpi PVPS Poprad na vybavenie.
- uviedla, že občania sa sťažujú na nekvalitný signál káblovej televízie
Vladimír Belák - uviedol, že komunikácia s terajším poskytovateľom služieb káblovej
televízie je komplikovaná a navrhuje predmetným problémom sa zaoberať na nasledujúcom
zasadnutí OcZ.
- poukázala na dobrý ohlas ekumenickej bohoslužby počas „Dňa Obce“
- uviedla, že na Hviezdoslavovej ulici začala výstavba rodinných domov, niektorí vlastníci
priľahlých pozemkov však nemôžu začať s výstavbou, nakoľko tam nie sú vybudované
prístupové cesty; zastáva však názor, že v obci je prioritou dobudovanie splaškovej
kanalizácie na ul. Jurkovičovej, opravy ciest na ul. Komenského, Jurkovičovej a Poľnej,
preto nie je možné financovať v tejto lokalite siete, miestne komunikácie a pod. z rozpočtu
obce
Starosta obce poznamenal, že v súčasnosti neuvažujeme o vybudovaní inžinierskych sietí
a miestnych komunikácií v danej lokalite.
Mgr. Vladimír Andraš
- poznamenal, že pri rekonštrukcii obecnej knižnice boli niektoré knihy navrhnuté na
vyradenie; nakoľko Mestská knižnica vo Svite prejavila záujem o tieto knihy, požiadal, aby
sme vyradené knihy nevyhodili
- upozornil na vyschnutý strom pri bare, ktorý je potrebné odstrániť a tiež na poškodenú
deravú lipu pri katolíckom kostole
- kladne zhodnotil ekumenické bohoslužby počas „Dňa Obce“ a stretnutie s p. Heidy
Máriássy pri jej návšteve v našej obci
- informoval o interaktívnom divadle rozprávok v ev. zborovom dome
- upozornil na poruchu verejného osvetlenia v obci na ul. Osloboditeľov, Nálepkova
Vladimír Belák - v súčasnosti pracujeme na odstránení poruchy.
- poukázal, že na miestnom cintoríne nie je umiestnenie hrobov v jednej línii, navrhuje u tzv.
„amerických hrobov“ zamerať a urobiť betónový pás na umiestnenie náhrobných kameňov
- požiadal o informáciu k vybudovaniu chodníka na ul. Osloboditeľov
Starosta obce - uviedol, že pozemok, na ktorom bude chodník, je už vo vlastníctve obce;
výstavbu chodníka plánujeme začať od autobusovej zastávky smerom na Svit, s realizáciou
by sme chceli začať ešte v tomto roku.
Jaroslav Kuzmík
- po skúsenostiach pri príprave osláv „Dňa obce“ odporučil zriadiť v parku pri hoteli Guľa
odberné miesto na napojenie el. energie
- navrhol zrezať resp. skrátiť stromy na hornom detskom ihrisku, nakoľko stromy zo severnej
strany tienia občanom, ktorí tam majú rodinné domy
- vyslovil pochvalu členom športovej komisie za realizáciu lavičiek v lese na „Humbjarku „
- odporučil na pódium v parku umiestniť kameru
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v

Ľubomír Soltís
- uviedol k prenájmu budovy bývalej školy od ev. a.v. cirkvi, že je potrebné predložiť zo
strany obce písomný návrh na výšku a dobu prenájmu a ďalšie podmienky - napr. návrh na
rekonštrukciu priestorov a pod.
- požiadal o informáciu, či bol poškodený hydrant na Nálepkovej ulici už opravený
- navrhol zrealizovať betónové oplotenie futbalového ihriska - zahrnúť do rozpočtu obce na
budúci rok
- upozornil, že je potrebné vyčistiť kanál za rodinnými domami na Jurkovičovej ulici
- požiadal o informáciu ohľadom kríža, ktorý sa nachádza na Záhradnej ulici, jeho možného
premiestnenia v prípade ďalšej výstavby rodinných domov v uvedenej lokalite
- požiadal o informáciu o aktivitách spol. Štrkopiesky a Agrostav v obci
Starosta - uviedol, že predaj štrkov bol ukončený, spol. Štrkopiesky s.r.o. Batizovce je
v reštrukturalizačnom konaní, o ktorom obec nebola informovaná; obec má pohľadávku na
dani z nehnuteľnosti.
- požiadal o predbežné vyhodnotenie finančných nákladov akcie osláv „Deň Obce“
Starosta - informoval o jednotlivých položkách, výdavky boli vo výške 11 200,- €, príjmy,
ktoré tvoria dotácie, sponzoring a tombola spolu vo výške 6 000,- €. Dotácie nám ešte
neboli poukázané na účet obce.
- upozornil, že je potrebné upraviť terén resp. roh betónovej plochy pri pódiu v parku, ktorý
vyčnieva nad terénom
- informoval o príprave Folklórnych slávností obce Batizovce, aktivitách folklórnej skupiny a
DHZ Batizovce a pripravovaných aktivitách športovej komisie - výlet do Starej Ľubovne,
výstup na Batizovské pleso.
K 11) Návrh na uznesenie
Ľubomír Šoltís prečítal prítomným poslancom návrh na uznesenia zo zasadnutia OcZ, ktoré
sú súčasťou tejto zápisnice.
K 12) 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 13. 09. 2017
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UZNESENIA
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach, konaného dňa 06. 09. 2017

Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia:
K 2) Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
Uznesenie č. 362/2017
OcZ schvaľuje návrh programu zasadnutia uvedený v pozvánke.

Dňa 13. 09. 2017
Uznesenie č. 363/2017
OcZ schvaľuje overovateľov zápisnice Martu Šerfelovú, Ing. Františka Lizáka a zapisovateľa
zápisnice Annu Zacharovú.

Dňa 13. 09. 2017

JU/Dr. Ga^ríeTBodnár, staroita obce

Uznesenie č. 364/2017
OcZ volí Štefana Franka a Ľubomíra Šollísa za členov návrhovej komisie.

ár, starosta obce

Dňa 13.09. 2017

K 3) Správa o kontrole plnenia uznesení OcZ, odpovede na interpelácie poslancov
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
Uznesenie č. 365/2017
OcZ berie na vedomie Správu,o kontrgle_pln^ia uznesení prijatých OcZ.

Dňa 13. 09. 2017

JUPr. Ga

Uznesenie č. 366/2017
OcZ berie na vedomie odpovede
z predchádzajúcich zasadnutLOcZ.

Dňa 13.09. 2017

starosta obce

starostu

obce

nár, starosta obce

na

interpelácie

poslancov

OcZ
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K 4) Správa o kontrole použitia finančných prostriedkov z rozpočtu obce poskytnutých
formou dotácií v roku 2016
Uznesenie č. 367/2017
OcZ berie na vedomie Správu HKO č.2/2017 o kontrole použitia finančných prostriedkov
z rozpočtu obce, poskytnutých formou dotácií./

Dňa 13. 09. 2017

, starosta obce

Uznesenie č. 368/2017
OcZ berie na vedomie Písomný zoznam splnených opatrení na nápravu nedostatkov
uvedených v Správe HKO č. 2/2017.

Dňa 13.09. 2017

JW r.

I

, starosta obce

K 5) Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce
Uznesenie č. 369/2017
OcZ sa uznáša na VZN obce Batizovce č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Dňa 13.09. 2017
K 6) Schválenie prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve obce v Dome
predajňa potravín pre žiadateľa MEGAS trade, s.r.o., Kežmarok
Uznesenie č. 370/2017
OcZ schvaľuje prenájom časti nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prvom
nadzemnom podlaží v budove Domu služieb súp. č. 376 - predajňa potravín pre MEGAS
trade s.r.o. Kežmarok za účelom prevádzkovania predajne potravín od 15.09.2017 na dobu 5
rokov za cenu 10,- €/m 2/ročne

Dňa 13. 09. 2017

, starosta obce

K 7) Opätovné prerokovanie žiadosti M. Padarasa o prenájom nebytových priestorov
v budove domu smútku.
Uznesenie č. 371/2017
OcZ schvaľuje zámer prenajať časť nebytových priestorov - 2 miestnosti nachádzajúce sa
v budove Domu smútku súp. č. 377 vo vlastníctve Obce Batizovce, zapísanej na LV č. 1, k.
ú. Batizovce na neurčitú dobu nájmu s ročnou skúšobnou dobou za cenu nájmu 120,-€/ročne
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+ energie za účelom poskytovania cintorínskych služieb pre Michala Padarasa ACHERON,
Zdravotnícka 475/5, Poprad.

Dňa 13. 09. 2017
Uznesenie č. 372/2017
OcZ schvaľuje viac ako 3/5 väčšinou všetkých poslancov spôsob prenájmu časti nebytových
priestorov - 2 miestnosti nachádzajúce sa v budove Domu smútku súp. č. 377 vo vlastníctve
Obce Batizovce, zapísanej na LV č. 1, k. ú. Batizovce za účelom poskytovania cintorínskych
služieb pre Michala Padarasa ACHERON, Zdravotnícka 475/5, Poprad z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že:
zo strany občanov je záujem o poskytovanie cintorínskych služieb priamo v obci
nájomca na vlastné náklady upraví a skultúrni terajšie priestory Domu smútku
nájomca zabezpečení prenosné chladiace zariadenie, ktoré budú občania používať
bezplatne.

Dňa 13. 09. 2017

JI^Ďr.

nár, starosta obce

K 8) Prerokovanie štúdie pod cigánskou osadou (ďalšie využitie pozemku)
Uznesenie č. 373/2017
OcZ berie na vedomie vypracovanú štúdiu pod cigánskou osadou.

Dňa 13. 09. 2017

JLIDr. GaJ^rieľBodnáx, starosta obce

K 9) Rôzne
Uznesenie č. 374/2017
i
2
OcZ schvaľuje zámer prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku (cca 350 m ) KN-C pare.č.
3175/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Obce Batizovce, zapísanú
na LV č. 1, k. ú. Batizovce účelom kosenia a pasenia hospodárskych zvierat na dobu nájmu
od 01.12.2017 do 30.11.2022 za cenu nájmu 5,-€/ročne pre Jozefa Chladoňa, Nálepkova

Uznesenie č. 375/2017
OcZ schvaľuje viac ako ■3/5
väčšinou všetkých poslancov spôsob prenájmu nehnuteľnosti j
časti pozemku (cca 350 m ) KN-C pare.č. 3175/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
vo vlastníctve Obce Batizovce, zapísanú na LV č. 1, k. ú. Batizovce za účelom
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kosenia a pasenia hospodárskych zvierat pre Jozefa Chladoňa, Nálepkova 142/52, Batizovce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že:
žiadateľ má predmetný pozemok v nájme a riadne si plní povinnosti nájomcu
predmetný pozemok obec nedo^áže^efektívnejšie využiť z hľadiska jeho umiestnenia.

Dňa 13. 09. 2017

JÚĎr. GabriéTBodrťár, starosta obce

Uznesenie č. 376/2017
OcZ ruší VZN č. 5/2005 obce Batizovce o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami pri
organizovaní verejnoprospešných podujatí obce.

Dňa 13. 09. 2017

/starosta obce

Uznesenie č. 377/2017
OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 1 000,-€ na výstavbu
viacúčelového ihriska pre Cirkevný zbor ev. cirkvi a.v. v Batizovciach.

Dňa 13. 09. 2017

JUE .G ab

ar, starosta obce

Uznesenie č. 378/2017
OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 700,- € na činnosť pre
Občianske združenie KLUB ŽIEN v Batizovciach, Štúrova 29/2, Batizovce.

Dňa 13. 09. 2017

Návrhová komisia:

nán starosta obce

Štefan Franko

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
24. zasadnutie obecného zastupiteľstva
na deň 06. 09. 2017 /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 o kontrole plnenia prijatých uznesení OcZ, odpovede na interpelácie poslancov
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
4. Správa o kontrole použitia finančných prostriedkov z rozpočtu obce poskytnutých
formou dotácií v roku 2016
5. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce
6. Schválenie prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve obce v Dome služieb predajňa potravín pre žiadateľa MEGAS trade, s.r.o., Kežmarok
7. Opätovné prerokovanie žiadosti M. Padarasa o prenájom nebytových priestorov
v budove domu smútku.
8. Prerokovanie štúdie pod cigánskou osadou (ďalšie využitie pozemku)
9. Rôzne
10. Interpelácie poslancov, diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver

Batizovce 31. 08. 2017

Zverejnené: 31.8.2017

Prezenčná listina
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Batizovciach, konaného dňa 06.09.2017

Meno a priezvisko_________

podpis ■'

JUDr. Gabriel Bodnár
Ľubomír Šoltís
Mgr. Vladimír Andraš
v

Stefan Franko
Ing. Patrik Františka
Marián Chromek
Jaroslav Kuzmík
Ing. František Lizák
O

Mgr. Cyril Nemec

í

y

v

Marta Serfelová
Ing. Angela Františková
Vladimír Belák

...
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