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Zápisnica
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach
konaného dňa 02.09.2020
Čas konania:
Prítomní:

začiatok - 17.00 hod.
ukončenie - 20.30 hod.
podľa prezenčnej listiny

K 1) Otvorenie
JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Skonštatoval,
že prítomných jc 8 poslancov, neprítomný 1 poslanec - Juraj Balogh, OcZ je uznášania
schopné.
K 2) Schválenie návrhu programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
JUDr. Gabriel Bodnár
- predložil návrh program u zasadnutia OcZ. požiadal prítomných o pripom ienky
k predloženém u návrhu. Zo strany poslancov neboli predložené návrhy na zm enu programu.
Hlasovanie za návrh program u zasadnutia:

za: 8 - D. Hudá k, P.Hutník, J.Kuzmik, F.Lizák, C.Nemec, Ľ.Šoltís, V. Andraš, M. Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 1 - J. Balogh
- OcZ schválilo program zasadnutia OcZ uvedený v pozvánke.
- navrhol zm enu programu zasadnutia - vypustenie 9. bodu rokovania OcZ - Prerokovanie
žiadosti spol. BLESSING RESIDENCE s.r.o. Bratislava o vydanie záväzného stanoviska
k investičnému zámeru „M ultifunkčný areál B atizovce“
Hlasovanie za návrh na zmenu program u zasadnutia:
za: H - D. Hudák, P.Hutník, .J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, Ľ.Šoltís, V. Andraš, M. Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný p ri hlasovaní: 1 - J. Balogh
OcZ. schválilo zm enu programu zasadnutia - vypustenie 9. bodu rokovania OcZ
Prerokovanie žiadosti spol. BLESSING RESIDENCE s.r.o. Bratislava o vydanie záväzného
stanoviska k investičném u zámeru ..M ultifunkčný areál Batizovce“
- navrhol zapisovateľku: Mgr. M iroslava Šalátová
overovateľov zápisnice: Juraj Balogh. Jaroslav Kuzmík
Hlasovanie za návrh:
za: H - D. Hudák, P.Hutník. J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, Ľ.Šoltís, V. Andraš, M. Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 1 - J. Balogh
OcZ schválilo zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
- predložil návrh na voľbu členov návrhovej kom isie v zložení: Mgr. Vladimír Andraš,
PharmDr. Cyril Nemec
Hlasovanie za návrh:
za: H - D. Hudák, P.Hutník, J.K uzm ík, F.Lizák, C.Nemec, Ľ.Šoltís, V. Andraš, M. Šerfelová
proti: 0
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zdržal sa: O
neprítomný p ri hlasovaní: 1 - J. Balogh
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. 2020/4 prijatých na 9. zasadnutí OcZ a uznesení, ktoré boli v plnení
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ. V správe bolo skonštatované, že uznesenia č. 326/2017.
č. 75/2019, č. 169/2020. č. 173/2020 a č. 223/2020 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:
D. Hudák
- neodtekajúca dažďová voda na križovatke ulíc Štúrova a Školská
Starosta - na odstránení problému sa pracuje
V. Andraš
- oprava kom unikácie po prekopávke pred mostom pri rodinnom dome p. Drozda
Starosta - kom unikácia je už opravená
J. Balogh
- poškodené asfaltové zálievky na cestách
Starosta - zálievky sa časom vym rvujú čo je spôsobené najmä poveternostným i podmienkami
a samotným užívaním komunikácie, tieto zálievky sa budú opravovať ak to bude možné pri
rekonštrukcii ul. Jurkovičovej v spolupráci s firmou Eurovia
( Nemec
- informácia k projektu „Zelené obce“
Starosta - dotáciu sme získali, ale projekt je zatiaľ pozastavený (COVID-19)
- informácia ohľadom rekonštrukcie železničnej trate
Starosta - práce na rekonštrukcii železničnej trate sa začali na úseku Poprad - Svit
J. Kuzmík
- požiadavka navýšiť stavebnému úradu hodiny pre verejnosť
Starosta - občania môžu podávať žiadosti do podateľne na obecnom úrade vždy počas
stránkových hodín, lehoty v konaniach sú v rámci zákona dodržané, ak v budúcnosti vystane
potreba navýšiť hodiny pre verejnosť budeme situáciu riešiť
Ľ. Šoltís
- na Nálepkovej ulici pri rodinnom dome p. Varholíka nie sú dokončené výkopové práce pri
uložení optického kábla a zároveň uviedol, že je potrebné upraviť cesty po ich prekopaní
Starosta - cesta po prekopávke je už opravená
- zamokanie stien v sále kultúrneho domu
Starosta - bolo zistené, že sú upcháte zvody dažďovej vody, spoločnosť, ktorá zisťovala
skutkový stav má predložiť návrh najvhodnejšieho riešenia
OcZ zobralo na vedomie odpovede starostu obce
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ.

na

interpelácie

poslancov
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K 4) S p ráv a H K O č.5/2020 z vykonaných k o n tro l
Ing. A ngela F rantiškova, uviedla, že v súlade s § 18 f ods. (1) zákona číslo 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol uznesením č. 142/2019 OcZ v
Batizovciach na zasadnutí dňa 24.06.2020 schválený Plán kontrolnej činnosti na II. polrok
2020. na základe ktorého bola vykonaná nasledovná kontrola:
- Kou! rol a ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 18/20IX Z.z. o ochrane osobných
údajov
Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov, dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov
a dodržiavanie práv dotknutých osôb. Vykonanou kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.
OcZ zobralo na predloženú správu HKO na vedomie.
K 5) P rero k o v an ie n á v rh u VZN obce Batizovce č. 2/2020,
P revádzkový p o riad o k p o h reb isk a na územ í obce Batizovce

k to rý m

sa

v y d áv a

JU D r. G ab riel B o d n ár uviedol, že prijatie nového VZN je potrebné na základe zm eny
legislatívy. Hlavnou zm enou bolo ustanovenie ochranného pásma cintorína a to 50 m. Návrh
VZN bol poslancom doručený a zverejnený na úradnej tabuli a w ebovom sídle obce.
K predloženém u návrhu neboli predložené pripomienky.
JU D r. G ab riel B o d n ár predložil návrh na uznesenie sa na VZN obce Batizovce č. 2/2020.
ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Batizovce
Hlasovanie za návrh:
za: S - V.Andraš, D. H udák, P.Hutník, J.K uzm ik, F.Lizák, M .Serfelová, C.Nemec, Ľ.Soltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný p ri hlasovaní: 1 - J. Balogh
OcZ sa uznieslo na VZN obce Batizovce č. 2/2020. ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok
pohrebiska na území obce Batizovce.
K 6) P rero k o v an ie n á v rh u D odatku č.l k VZN obce B atizovce č. 3/2019 o u rčen í
čiastočných ú h ra d v školských zariad en ia ch
JU D r. G ab riel B o d n ár informoval, že riaditeľka MŠ Batizovce spracovala dodatok k VZN
kde navrhujú zvýšenie poplatkov z dôvodu zvyšovania sa reálnych nákladov na prevádzku
MS, ktoré vyplývajú najmä z valorizácie miezd ako aj so stúpajúcim i nárokmi na učebné
pomôcky a pracovný materiál,

ako aj zvýšenie životného minima, výšky rodičovského

príspevku, nárastu cien energií. Požiadavka je odôvodnená i tým. že už viacero rokov nebol
poplatok upravovaný a podľa prieskumu, ktorý bol realizovaný v okolitých obciach sa všade
platia poplatky vyššie a v súčasnosti platný poplatok je neprimerane nízky.
N avrhované je zvýšenie poplatkov:
- na jedno dieťa prijaté na celodenný pobyt vo veku od 2 do 3 rokov z 22 € na 50 €
- na jedno dieťa prijaté na celodenný pobyt vo veku od 3 do 5 rokov z 11 € na 20 €
- na jedno dieťa prijaté na adaptačný alebo poldenný pobyt z 11 € na 30 €
M a rta Š erfelová - ako členka Rady školy pri MŠ Batizovce vyvolala na základe podnetov od
rodičov zasadnutie rady školy. Takéto skokové zvýšenie poplatkov sa jej zdá neprim erané
preto navrhla poplatky 25 € pre 2-3 ročné deti, 14 € pre 3-5 ročné deti. 11 € pre deti na
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adaptačnom pobyte a 30 € pre deti, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci Batizovce. Poplatok pre
deti bez trvalého pobytu na rade školy zam ietli, nakoľko tieto deti boli prijaté za určitých
podmienok. Zástupcovia rodičov na rade školy navrhli poplatky 30 € pre 2-3 ročné deti, 15 €
pre 3-5 ročné deti a 20 € pre deti na adaptačnom pobyte. Na zasadnutí rady školy riaditeľka
MŠ informovala, že pre šk. rok 2020/2021 bolo prijatých 69 detí. Bola prerobená trieda č. 1. a
tým navýšená kapacita triedy. Z 2% dane bolo nakúpené vybavenie MŠ. Spoločnosť
Tatravagónka a.s. Poprad poskytla MŠ sponzorský dar 500 €. Za tieto finančné prostriedky
budú nakúpené nové koberce do tried.
Mgr. Vladimír Andraš - poďakoval za zaslanie zápisnice zo zasadnutia rady školy, ktorého
sa nemohol zúčastniť. Zaujímal sa o to, na aký účel sú použité poplatky od rodičov.
Ing. Viera Cupová, ekonómka - ekonóm ka MŠ poskytla informáciu ako boli využité
finančné prostriedky, z účtovníctva však nie je možné presne určiť ktoré výdavky boli
hradené z poplatkov od rodičov a ktoré z dotácie od obce. Na poplatkoch od rodičov bolo za
polrok 2020 vybraných 1463 €. Poplatky môžu byť použité na skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu, ale aj na prevádzku MŠ.
Daniel Hudák - rodičia majú dosť veľké výdavky, platia vysoký poplatok za rodičovské
združenie 30 €. m usia prať uteráky a posteľnú bielizeň, nosiť hygienické potreby. Bolo by
dobré, aby rodičia boli informovaní na čo konkrétne boli poplatky použité.
Mgr. Vladimír Andraš - v minulosti riešil tiež problém s platením školného. V zákone aj vo
VZN je uvedené, že ak dieťa vynechá 30 kalendárnych dní za sebou, rodič školné neplatí. Po
konzultácií s p. M adzinovou zo školského úradu aj advokátom bol uistený o tom , že ide o 30
kalendárnych dní za sebou nezávisle na tom , či je to v jednom mesiaci alebo sa mesiace
prelínajú.
Ing. Viera Cupová - v minulom školskom roku bolo zapísaných 55 detí. N orm atív na jedno
dieťa bol cca. 2600 € na jedno dieťa na rok 2020. Na školský rok 2020/2021 je zapísaných 69
detí. Peniaze na tieto deti budú poskytnuté až v roku 2021. Podľa zákona by teoreticky mala
byť kapacita MŠ 72 detí vrátane udelených výnimiek. Či tieto výnimky m á MŠ udelene
nevieme.
PharmDr. Cyril Nemec - je potrebné snažiť sa vždy naplniť maximálnu kapacitu MŠ a tak
získať finančné prostriedky od štátu a nie od rodičov či obce.
Ing. František Lizák - bolo by dobré inform ovať rodičov, že sú ešte voľné miesta v MŠ
a naplniť každý školský rok kapacitu. Riešením by mohlo byť aj spojenie MŠ so základnou
školou. Dokážu zabezpečiť chod MŠ do konca roka s finančnými prostriedkam i ktoré majú
k dispozícii, alebo budú ešte požadovať ďalšie navýšenie rozpočtu?
Ing. Viera Cupová - po stretnutí na obecnom úrade urobili určité úsporné opatrenia, boli
odobraté osobné príplatky zam estnancom , počas Korona krízy boli platy zam estnancom
upravené na 80%. určité výdavky na Covid-19 budú MŠ refundované zo strany štátu.
Ľubomír Šoltís - kto určuje či je dieťa prijaté na celodenný alebo adaptačný pobyt?
Starosta - riaditeľka MŠ.
Mgr. Vladimír Andraš - bolo by vhodné pozvať riaditeľku MŠ na obecné zastupiteľstvo
a vyargum entovať zvýšenie poplatkov. Ak sú problém y s financovaním v MŠ bolo by vhodné
vykonať kontrolu zo strany HKO, alebo vykonať personálny audit. Prikláňa sa k návrhu
výšky poplatkov, ktorý podala M. Šerfelová.
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JUDr. Gabriel Bodnár - riaditeľka MŠ bola pozvaná na zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Po stretnutí s riaditeľkou MŠ boli vykonané z ich strany úsporné opatrenia. Zvýšila sa
kapacita detí po prerobení triedy. Priklonil by sa k návrhu, ktorý podali zástupcovia rodičov.
Ak by problém y s financovaním pretrvávali, bude potrebné pristúpiť k ráznejším krokom.
Ľubomír Šoltís - ak to nie je nevyhnutné nem usím e odsúhlasiť tento návrh, a na nasledujúce
zasadnutie pozvať riaditeľku MŠ, aby mohla tento návrh obhájiť, prípadne zodpovedať iné
otázky.
JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh na uznesenie sa na Dodatku č.l k VZN obce
Batizovce č. 3/2019 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach.
Hlasovanie za návrh:
za: 0
proti: 9 - V.Andraš, D. Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, M.Šerfelová, C.Nemec, Ľ.Šoltís,
J. Balogh
zdržal sa: 0
neprítomný p ri hlasovaní: OcZ sa neuznieslo na Dodatku č.l k VZN obce Batizovce č. 3/2019 o určení čiastočných
úhrad v školských zariadeniach.
K 7) Monitorovaeia
k 30.06.2020

správa

o plnení

Programového

rozpočtu

Obce

Batizovce

Ing. Viera Čupová - materiál bol poslancom doručený. M onitorovaeia správa hovorí
o hospodárení obce a čerpaní rozpočtu za I. polrok 2020. Rozpočet obce Batizovce na rok
2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11. 12.
2019 uznesením č. 156/2019.
Za prvý polrok 2020 boli vykonané dve zmeny rozpočtu, a to nasledovne:
- prvá zmena bola schválená dňa 22. 04. 2020 uznesením č. 202/2020.
- druhá zm ena bola schválená dňa 24. 06. 2020 uznesením č. 220/2020.
Rozpočet Obce Batizovce na rok 2020 je v príjmovej časti za I. polrok 2020 plnený na úrovni
905 680,90 € čo predstavuje 49.86 % zm eneného rozpočtu Obce Batizovce na rok 2020.
Rozpočet Obce Batizovce na rok 2020 je vo výdavkovej časti rozpočtu za I. polrok 2020
plnený na úrovni 676 561,15 € čo predstavuje 37.66 % zm eneného rozpočtu Obce Batizovce
na rok 2020.
Ľubomír Šoltís - opýtal sa, či je niektorá položka v rozpočte prečerpaná?
Ing. Viera Čupová - nie. ak je potrebné robia sa úpravy rozpočtu
JUDr. Gabriel Bodnár navrhol zobrať na vedomie M onitorovaciu správa o plnení
Programového rozpočtu Obce Batizovce k 30.06.2020.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, D. Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, M.Šerfelová, C.Nemec, Ľ.Šoltís,
,J. Balogh
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný p ri hlasovaní: OcZ zobralo na vedomie M onitorovaciu správa o plnení Program ového rozpočtu Obce
Batizovce k 30.06.2020.
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K 8) Úprava rozpočtu obce na rok 2020 - 3. rozpočtové opatrenie
Ing. Viera Čupová predložila návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2020 - 3. rozpočtové
opatrenie. Rozpočtové opatrenie obce Batizovce č. 3/2020 k 16.6.2020 sa predkladá v zm ysle
zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov. Materiál bol vypracovaný na základe skutočného stavu. Predložené rozpočtové
opatrenie č 3/2020 vo svojej príjmovej časti obsahuje zvýšenie príjmov o 2 182 €. Vo
výdavkovej časti rozpočtu dochádza k zvýšeniu výdavkov o 2 182 €. Toto rozpočtové
opatrenie predkladám ako celok v príjmovej časti a vo výdavkovej časti. V súlade s § 11 ods.
4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmena
a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej sam osprávy v z. n. p.,
predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie - povolené prekročenie
výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.
JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh na schválenie úpravy rozpočtu obce.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, D. H udák, ľ.H utník, J.Kuzmík, F.Lizák, M .Serfelová, C.Nemec, Ľ.Soltís,
J. Balogh
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: OcZ schválilo úpravu rozpočtu obce na rok 2020 - 3. rozpočtové opatrenie.

K 10) Návrh na zriadenie komisie pri OcZ na posúdenie navrhovaných zmien územného
plánu obce, schválenie náplne práce komisie, voľba členov komisie
JUDr. Gabriel Bodnár informoval, že v zmysle § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov OcZ môže zriaďovať komisie, ktoré sú zložené
z poslancov a z ďalších osôb zvolenými OcZ. Zloženie a úlohy komisie vym edzuje OcZ.
Z dôvodu riešenia všetkých žiadostí o zm enu ÚPD obce a hlavne pre zachovanie zastavanosti
a funkčného využitia územia obce je vhodné zriadiť komisiu, ktorá sa bude tým ito žiadosťam i
zaoberať. Predložil návrh náplne práce komisie:
- posúdiť navrhované zmeny ÚPD Obce Batizovce z dlhodobého pohľadu rozvoja, funkčného
využitia a zastavanosti obce,
- komisia do 14 dní po svojom zasadnutí doručí OcZ Batizovce v písomnej podobe svoje
stanovisko, toto stanovisko nie je pre OcZ záväzné,
a návrh na predsedu a členov komisie:
predseda: Jaroslav Kuzmík
členovia: JUDr. Gabriel Bodnár. Ing. Ján Jurčišin. Ing. Miriam Zavacká. Ing. František Lizák.
Ľubom ír Šoltís. Ing. arch. Jarmila Vojtašáková, Ing. arch. Ivan Smolec.
Požiadal poslancov o prípadne doplnenie predloženého návrhu.
Jaroslav Kuzmík - navrhol doplniť do komisie ostatných členov stavebnej kom isie pri OcZ
PharmDr. Cyril Nemec - opýtal sa, či navrhovaný členovia vedia o svojom členstve
JUDr. Gabriel Bodnár - áno vedia. Komisia na svoje zasadnutie pozve žiadateľov o zmenu
ÚPD, žiadosti budú prerokované a žiadateľom vysvetlené podm ienky pre realizáciu zm eny
ÚPD.
JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh na zriadenie Komisie pri OcZ na posúdenie
navrhovaných zmien územ ného plánu obce.
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Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, D. Hudák, ľ.H utník, J.K uzm ík, ľ.L izák, M.Šerfelová, C.Nemec, Ľ.Šo/tís,
./. Balogh
proti: O
zdržal sa: O
neprítomný p ri hlasovaní: OcZ schválilo zriadenie Komisie pri OcZ na posúdenie navrhovaných zm ien územ ného plánu
obce.
JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh na schválenie náplne práce Kom isie pri OcZ na
posúdenie navrhovaných zmien územ ného plánu obce.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, D. Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, M .Šerfelová. C.Nemec, Ľ.Šoltís,
J. Balogh
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný p ri hlasovaní: OcZ určilo náplne práce Komisie pri OcZ na posúdenie navrhovaných zm ien územ ného plánu
obce:
- posúdiť navrhované zmeny ÚPD Obce Batizovce z dlhodobého pohľadu rozvoja, funkčného
využitia a zastavanosti obce.
- komisia do 14 dní po svojom zasadnutí doručí OcZ Batizovce v písomnej podobe svoje
stanovisko, toto stanovisko nie je pre OcZ záväzné.
JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh na zvolenie predsedu a členov K om isie pri OcZ na
posúdenie navrhovaných zmien územ ného plánu obce.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, D. Hudák. P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, M.Šerfelová, C.Nemec, Ľ.Šoltís,
,J. Balogh
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný p ri hlasovaní: OcZ zvolilo predsedu a členov Komisie pri OcZ na posúdenie navrhovaných zm ien územ ného
plánu obce:
predseda: Jaroslav Kuzmík
členovia: JUDr. Gabriel Bodnár. Ing. Ján Jurčišin, Ing. Miriam Zavacká, Ing. František Lizák,
Ľubomír Šoltís, Ing. arch. Jarmila Vojtašáková. Ing. arch. Ivan Smolec. Daniel Hudák, Pharm.
Cyril Nemec. Ing. Peter Nemec.

K 11) Prerokovanie žiadosti Slavomíry Spišákovej o predĺženie nájmu nebytových
priestorov v Dome služieb
JUDr. Gabriel Bodnár uviedol, že na obecný úrad bola doručená žiadosť Slavomíry
Spišákovej o predĺženie nájmu nebytových priestorov v budove Domu služieb na ďalších 5
rokov a to od 1.1.2021 do 31.12.2025. Je potrebné schváliť zám er a spôsob prenájmu
majetku. O priestor sa nezaujím ali žiadni iní záujem covia, zo strany súčasného nájomcu nie
sú požiadavky na zmenu podmienok nájmu a doteraz neboli nájomcom porušené povinnosti
vyplývajúce z platnej nájomnej zmluvy.
Po spoločnej diskusii JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh na schválenie zám eru prenajať
časť nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce.

/
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Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, D. Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, M .Šerfelová, C.Nemec, Ľ.Šo/lís.
J.Balogh
proti: O
zdržal sa: O
neprítomný pri hlasovaní: OcZ schválilo zám er prenajať Slavomíre Spišákovej, Štúrova 72, Batizovce
časť
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Batizovce, zapísaného na L V č. 1, k.ú. Batizovce
a to časť priestorov budovy Domu služieb, predajňa detského a športového bazáru a priľahlé
priestory.
JU D r. Gabriel B o d n ár predložil návrh schváliť spôsob prenájmu majetku.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, D. Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, M .Šerfelová. C.Nemec, Ľ.Šoltís,
J. Balogh
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: OcZ schválilo spôsob prenájmu majetku - časť nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Batizovce
zapísanej na L V č. 1 a to časť priestorov budovy Domu služieb, predajňa detského
a športového bazáru a priľahlé priestory Slavom íre Spišákovej, Štúrova 72, Batizovce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:
- predajňu prevádzkuje od roku 2015 a plní si všetky povinnosti vyplývajúce z doterajšieho
nájmu,
- ponúkané služby v obci sú prínosom pre obyvateľov obce,
- v primeranej zverenej miere sa stará o zverený obecný majetok.
K 12) Prerokovanie žiadosti MÄSO-TATRY s.r.o. o predĺženie doby platnosti nájomnej
zmluvy
JUDr. Gabriel Bodnár uviedol, že na obecný úrad bola doručená žiadosť spoločnosti M äso Fatry s.r.o. o predĺženie doby platnosti nájomnej zmluvy, nakoľko súčasná nájom ná zm luva
končí dňa 31.12.2020. Je potrebné schváliť zám er a spôsob prenájm u majetku. O priestor sa
nezaujímali žiadni iní záujemcovia, zo strany súčasného nájomcu nie sú požiadavky na zm enu
podmienok nájmu a doteraz neboli nájomcom porušené povinnosti vyplývajúce z platnej
nájomnej zmluvy.
JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh na schválenie zám eru prenajať časť nehnuteľného
majetku vo vlastníctve obce.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, D. Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák. M.Šerfelová, C.Nemec, Ľ.Šoltís,
J.Balogh
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: OcZ schválilo zám er prenajať spoločnosti M ASO-TATRY s.r.o.. M ieru 184/170, Svit časť
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Batizovce, zapísaného na L V č. 1, k.ú. Batizovce
a to časť priestorov budovy hotela Guľa súp. číslo 231 - predajňa potravín a priľahlý sklad.
JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh schváliť spôsob prenájm u majetku.
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Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, D. Hudák, P.Hutník, J.Kuzmik, F.Ĺizák, M.Šerfelová, C.Nemec, Ľ.Šoltís,
J. Balogh
proti: O
zdržal sa: O
neprítomný p ri hlasovaní: OcZ schválilo spôsob prenájmu majetku - časť nehnuteľnosti vo vlastníctve O bce Batizovce
zapísanej na LV č. 1 a to časť priestorov budovy hotela Guľa súp. číslo 231 predajňa
potravín a priľahlý sklad spoločnosti M ASO-TATRY s.r.o., Mieru 184/170, Svit
z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:
- nájomca si plní všetky povinnosti vyplývajúce z doterajšieho nájmu,
- ponúkané služby v obci sú prínosom pre obyvateľov obce,
- v primeranej zverenej miere sa stará o zverený obecný majetok.

K 13) Prerokovanie žiadosti Ivety Demeterovej - Demiva o predĺženie doby platnosti
nájomnej zmluvy
JUDr. Gabriel Bodnár uviedol, že na obecný úrad bola doručená žiadosť Ivety Demeterovej
- Demiva o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov.
JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh na schválenie zámeru prenajať časť nehnuteľného
majetku vo vlastníctve obce. Je potrebné schváliť zám er a spôsob prenájm u majetku. O
priestor sa nezaujímali žiadni iní záujemcovia, zo strany súčasného nájom cu nie sú
požiadavky na zmenu podmienok nájmu a doteraz neboli nájomcom porušené povinnosti
vyplývajúce z platnej nájomnej zmluvy.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, D. Hudák, P.Hutník, .J.Kuzmik. F.Lizák, M.Šerfelová, C.Nemec, Ľ.Šoltís,
J. Balogh
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný p ri hlasovaní: OcZ schválilo zám er prenajať Ivete Demeterovej - Demiva, Svit časť nehnuteľného majetku
vo vlastníctve Obce Batizovce, zapísaného na LV č. 1, k.ú. Batizovce a to časť priestorov
budovy hotela Guľa súp. číslo 231 - pohostinstvo (dve miestnosti).
JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh schváliť spôsob prenájmu majetku.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, D. Hudák, P.Hutník, J.Kuzmik, F.Lizák. M.Šerfelová, C.Nemec, Ľ.Šoltís,
J. Balogh
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: OcZ schválilo spôsob prenájmu majetku - časť nehnuteľnosti vo vlastníctve O bce Batizovce
zapísanej na LV č. 1 a to časť priestorov budovy hotela Guľa súp. číslo 23 1 - pohostinstvo
(dve m iestnosti) Ivete Demeterovej - Demiva. Svit z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:
- nájomca si plní všetky povinnosti vyplývajúce z doterajšieho nájmu,
- ponúkané služby v obci sú prínosom pre obyvateľov obce,
- v primeranej zverenej miere sa stará o zverený obecný majetok.
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K 14) Rôzne
JUDr. Gabriel Bodnár informoval o obecných aktivitách a doručenej korešpondencii:
- Mgr. Šimona Chovanová a Rastislav Chovan, Batizovce dňa 28.08.2020 požiadali
o prerokovanie návrhu zm eny a doplnku U P N -0 Batizovce - pozem ok KNC pare.č. 4339 a
4340 v k.ú. Batizovce. Návrh spočíva v zm ene funkčného využitia plochy - orná pôda na
zástavbové územie.
OcZ zobralo na vedomie žiadosť Mgr. Simony Chovanovej a Rastislava Chovana, Batizovce
o prerokovanie návrhu zm eny a doplnku U P N -0 Batizovce pozem ku KN C pare. č. 4339 a
4340 v k. ú. Batizovce. Žiadosť bude prerokovaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva po
zhromaždení prípadných ďalších žiadostí v il . polroku 2020.
- ZS Batizovce požiadala o schválenie návrhu na úpravu výšky úhrad na činnosť Školského
klubu. Navrhujú zvýšenie mesačného poplatku z 3 € na 4 €.
OcZ zobralo na vedom ie žiadosť Základnej školy Batizovce o úpravu výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD a odporučilo riaditeľke ZŠ Batizovce
vypracovať návrh dodatku k VZN o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach a
predložiť na zverejnenie obci Batizovce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného
zastupiteľstva.
- V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územ ných celkov v roku
2020 ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia CO VID -19 má vláda Slovenskej
republiky záujem kom penzovať výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy.
Reagujúc na výrazný pokles výberu dane z príjmov fyzických osôb v nadväznosti na
schválené uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 budú
poskytované bezúročné návratné finančné výpomoci subjektom územnej sam osprávy a
výkon ich samosprávnych pôsobností. N ávratná finančná výpom oc sa poskytne na základe
žiadosti obce alebo vyššieho územného celku maximálne do výšku výpadku dane z príjm ov
fyzických osôb za rok 2020, t.j. 47.272 EUR. podľa nasledujúcich podmienok. HKO vo
svojom stanovisku k schváleniu poskytnutia návratnej finančnej výpom oci zo štátneho
rozpočtu obci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 uvádza,
že obec Batizovce spĺňa podm ienky podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov pre prijatie nenávratných
zdrojov financovania v zm ysle predložených materiálov M inisterstva financií SR.
JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh na prijatie nenávratnej finančnej výpomoci.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, D. H udák, P.Hutník, J.Kuzniík, ľ.Lizák, M .Šerfelová, C.Nemec, Ĺ’. Šolfís,
J. Balogh
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: OcZ schválilo prijatie návratnej finančnej výpomoci Obci Batizovce vo výške 47.272 Eur zo
štátneho rozpočtu na výkon sam osprávnych pôsobností z dôvodu kom penzácie výpadku
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandém ie ochorenia
COVID- 19'.
- obec má záujem zapojiť sa do Výzvy M inisterstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s
kódom IR O P-CLLD -P892-512-003, v rámci operačného programu: Integrovaný regionálny
operačný program, prioritnej osi: 5 - M iestny rozvoj vedený kom unitou, investičnou
prioritou: 5.1 - Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou,
špecifickým cieľom: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckym i rozvojovým i
centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach s aktivitou:
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B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel s projektom „Výstavba zastávok v obci
Batizovce“ .
JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh na schválenie zapojenia sa obce do výzvy.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, D. Hudák, P. Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, M.Šerfelová, C.Nemec, Ľ.Šoltís,
J. Balogh
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný p ri hlasovaní: OcZ schválilo zapojenie sa Obce Batizovce do do Výzvy M inisterstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR s kódom IRO P-C LLD -P892-512-003, v rámci operačného programu:
Integrovaný regionálny operačný program, prioritnej osi: 5 - Miestny rozvoj vedený
komunitou, investičnou prioritou: 5.1 - Záväzné investície v rámci stratégií miestneho
rozvoja vedeného komunitou, špecifickým cieľom: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov
medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázem ím vo verejných službách a vo
verejných infraštruktúrach s aktivitou: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
s projektom „Výstavba zastávok v obci Batizovce“ .
JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh na schválenie finančnej spoluúčasti na projekte.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, D. Hudák, P.Hutník. J.Kuzmík, F.Lizák, M.Šerfelová, C.Nemec, Ľ.Šoltís,
./. Balogh
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný p ri hlasovaní: OcZ schválilo zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaných
projektov zo strany žiadateľa vo výške min. 5 % zo schválenej dotácie a zároveň
financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu.
- v rámci vysporiadania pozemkov by bolo vhodné odkúpiť pozemky pod budovou kotolne na
ul. Sládkovičovej, ktoré v súčasnosti sú vo vlastníctve štátu. Cena pozemkov bola určená na
základe znaleckého posudku. Ide o jednú z možností ako zhodnotiť obecný majetok.
JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh na schválenie kúpy pozemkov.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, D. Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, M.Šerfelová, C.Nemec, Ľ.Šoltís,
J. Balogh
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný p ri hlasovaní: OcZ schválilo kúpu pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky do m ajetku obce
Batizovce:
pozemok v k. ú. Batizovce pare. C KN č. 1542/94 o výmere 138 m2, zastavané plochy
a nádvoria (pozem ok pod obecnou kotolňou) za kúpnu cenu 2.245,26 € podľa znaleckého
posudku č. 24/2018 vypracovaného znalcom Ing. Jurajom Lenčákom,
pozemok v k. ú. Batizovce pare. C KN č. 1542/117 o vým ere 248 m2, zastavané plochy
a nádvoria za kúpnu cenu 1/10 z trhovej ceny pozemku (4.034.96 €) podľa znaleckého
posudku z dôvodu využitia pozem ku na verejnoprospešné účely - zelená oddychová plocha
pre verejnosť a v rámci nej výstavba pieskoviska a lavičiek.
pozemok v k. ú. Batizovce pare. C KN č. 1542/118 o výmere 132 m2, zastavané plochy
a nádvoria za kúpnu cenu 1/10 z trhovej ceny pozem ku (2.147.64 €) podľa znaleckého
posudku z dôvodu využitia pozemku na verejnoprospešné účely - zelená oddychová plocha
pre verejnosť a v rámci nej výstavba lavičiek.
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- bola doručená žiadosť Základnej školy Batizovce o dofinancovanie Školského klubu detí.
Schválená dotácia na činnosť ŠKD v zmysle VZN nepostačuje pokryť náklady na prevádzku
ŠKD. do ktorého je prihlásených 29 detí. Vychovávateľka má úväzok 100 %, 25 hodín
týždenne výchovná činnosť, prevádzka ŠKD je od 11.00 do 16.00. Keďže finančné
prostriedky v zmysle VZN vo výške 16 580,17 € nepokryjú skutočné náklady za rok 2020
vo výške 18 954,23 €, žiadajú o dofinancovanie rozdielu medzi dotáciou a skutočnými
nákladmi vo výške 2 374,06 €. Obec v rozpočte rátala s dotáciou pre ZŠ vo výške 5 000 €.
ZŠ o túto dotáciu nepožiadala.
JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh na schválenie dofinancovania činnosti ŠKD.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, D. Hudák, P.Hutník, J.Kuzmik, F.Lizák, M .Šerfelová, C.Nemec, Ľ.Šol/ís,
,J. Balogh
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: OcZ schválilo zvýšenie dotácie na ŠKD v roku 2020 vo výške 2 374,06 €.
- spoločnosť Technopek s.r.o.. Dunajská Lužná dňa 28.08.2020 požiadala o prerokovanie
návrhu zm eny a doplnku Ú P N -0 Batizovce - pozemok KNC pare.č. 289/1 v k.ú. Batizovce.
Návrh spočíva v zm ene ťunkčného využitia plochy - zm iešaná funkcia, bývania,
občianskeho vybavenia a cestovného ruchu.
OcZ zobralo na vedom ie žiadosť spoločnosti Technopek s.r.o., Dunajská Lužná
o prerokovanie návrhu zm eny a doplnku ÚPN-O Batizovce pozem ku KN C pare. č. 289/1
v k. ú. Batizovce. Žiadosť bude prerokovaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva po
zhromaždení prípadných ďalších žiadostí v II. polroku 2020.
- bola vykonaná oprava strechy na budove Domu služieb.
- zaslaný list Ev.a.v. cirkvi o vykonaných prácach na budove ev. školy.
- mom entálne sa vykonávajú práce na rekonštrukcii ul. Jurkovičova,
- prípravné práce na projektovej dokumentácii a nacenenie prác na realizáciu kanalizácie na
ul. Školskej cca. 20 tis. €,
- výpadok podielových daní v súvislosti s Korona krízou sa odhaduje na 47 tis. €.
- rokovacie konanie na odovzdaní vodovodu do majetku PVPS a.s. (ul. Lúčna).
- bolo zaznam enaných viac prípadov porušovania verejného poriadku najm ä púšťaním hlasnej
hudby, tieto boli nahlásené polícii a sú riešené v priestupkovom konaní,
- obec získala dotáciu na doplnenie knižničného fondu od Fondu na podporu umenia,
m om entálne čakáme na zaslanie zmluvy,
- na obecnom úrade bola vážnejšia porucha na kanalizačnom potrubí,
- od roku 2021 vzniká občanom a obciam povinnosť separácie kuchynského odpadu,
- naďalej prebiehajú práce na uložení optického kábla, v hornej časti ul. Štúrovej boli práce
dočasne prerušené z dôvodu výkonu štátneho stavebného dozoru pre určenie vlastníckych
práv v trase uloženia optického kábla,
- obec získala grant z PSK cez výzvu pre región na p ro je k t" Náučno - turistický chodník",
- Slovenský vodohospodársky podnik a.s. odporúča obci do budúcnosti zvážiť investíciu do
CO V z dôvodu nárastu počtu prípojok a vydania nového povolenia na vypúšťanie
odpadových vôd z ČOV,
- odpustenie nájmu počas Korona krízy bolo vybavené všetkým nájom com , ktorí o to
požiadali,
- tlmočil poďakovanie DHZ Batizovce za pomoc od p. Ondrušeka pri záchranných prácach a
prim átorky M esta Svit pri čerpaní vody pri prívalových dažďoch,
- príprava ďalšieho vydania Batizovských novín, uzávierka článkov je 14.09.2020,
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- príprava ďalšieho vydania Batizovských novín, uzávierka článkov je 14.09.2020,
- obec Batizovce prejavila záujem o kreovania územia udržateľného m estského rozvoja
(UMR) s jadrovým sídlom v meste Poprad,
- v MŠ Batizovce bola zvýšená kapacita detí prestavbou triedy.

K 15) Interpelácie poslancov, diskusia
Ing. Peter Hutník
- požiadal o pomoc pri oprave oplotenia futbalového ihriska, ktoré poškodili spoluobčania a
cez ktoré prechádzajú na ihrisko kozy a ovce p. Gábora a poškodzujú trávnik,
- informoval o aktivitách futbalového klubu v obci.
Mgr. Vladimír Andraš
- informoval, že 26.8.2020 sme si pripom enuli 76. výročie SNP položením vencov k pomníku
padlých hrdinov pri obecnom úrade,
- nafotil zrenovovaný oltár a lavice v rim.-kat. kostole v Batizovciach a pošle list p. H.
M áriássy, s ktorou si aj telefonuje a p. M áriássy všetkých pozdravuje.
Marta Serfelová
- navrhla vykonať osvetu v rámci odpadového hospodárstva, nakoľko sa pri zberných
nádobách nachádza rôzny odpad, aj ten ktorý by sa dal vyseparovať a v konečnom dôsledku
na zlú separáciu dopláca obec,
- pri cintoríne a tiež aj na cintoríne stádo kôz a oviec obžieralo kvetinovú a strom ovú výsadbu,
- je potrebné stavebníkov na ul . Hviezdoslavovej upozorniť, že po prekopávke miestnej
komunikácie je potrebné túto uviesť do pôvodného stavu.
Daniel Hudák
- aj na základe podnetov od rodičov predložil potrebu rekonštrukcie detského ihriska na ul.
Štúrovej, je potrebné doplniť oplotenie, vykonať terénne úpravy a vym eniť alebo doplniť
zariadenie ihriska. Rodičia detí sú ochotní pomôcť pri prácach na ihrisku.
- bolo by vhodné vykonať orez stromov pri potoku okolo m ultifunkčného ihriska
starosta - oslovím e Slovenský vodohospodársky podnik a.s., ktorý je správcom toku,
- na basketbalovom ihrisku pri multifunkčnom ihrisku je potrebné vym eniť dosky na
basketbalových košoch.
Jaroslav Kuzmík
- na ul. Hviezdoslavovej nie je doriešené odtekanie dažďovej vody, niektorí stavebníci kanál
zasypali, niektorí majú vyšší terén a iným zasa voda tečie priam o do dvorov.
Juraj Balogh
- upozornil na rozbitú cestu na križovatke ul. Cintorínska a Komenského a chýbajúce
obrubníky na chodníku na ul. Cintorínskej,
Starosta - v rozpočte nie sú vyčlenené finančné prostriedky na opravu tohto úseku.
PharmDr. Cyril Nemec
- upozornil na upchatý kanálový vpust na ul. Partizánskej,
- upozornil na potrebu doplniť oplotenie na detskom ihrisku od potoka.
Ľubomír Šoltís
- informoval, že DHZ Batizovce vykonáva čistenie a kontrolu dažďovej kanalizácie na ul.
Jurkovičovej, bola vym enená zalomená rúra, v súlade s prebiehajúcim i rekonštrukčným i
prácami na ulici budú v čistení pokračovať. Dažďovú kanalizáciu by bolo potrebné aj
zakresliť.
- požiadal o inform áciu či by sa mohla urobiť prípojka optického kábla aj do evanjelickej
školy
- informoval o vykonaní STK a emisnej kontroly na hasičskej Avii,
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- požiadal o informáciu o prebiehajúcich prácach na uložení optického kábla, nakoľko na
mnohých miestach v obci nie sú dokončené terénne úpravy po výkopových prácach,
prednosta - práce stále prebiehajú, problémy s prácami sa riešia priebežne
- upozornil na zle vyspádovanú ul. Školskú, kanalizačné vpusty sú osadené vysoko a voda
steká dole ulicou.
K 16) Návrh na uznesenie
PharmDr. Cyril Nemec prečítal prítomným poslancom návrh na uznesenia zo zasadnutia
OeZ. U znesenia z 10. zasadnutia OcZ sú súčasťou tejto zápisnice.
K 17) 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. 09. 2020

adim ír B e l á k
prednosta OcU

Overovatelia zápisnice:

Juraj Balogh
Jaroslav Kuzmík

Zapisovateľka:

Mgr. M iroslava Šalátová í ^
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UZNESENIA
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach, konaného dňa 02. 09. 2020
Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 236/2020
OcZ schvaľuje návrh programu zasadn

Dňa 07.09.2020

i e

ŕ B

e n ý ý pozvánke.

p d n á :

Uznesenie č. 237/2020
OcZ schvaľuje zm enu programu zasadnutia - vypustenie 9. bodu rokovania OcZ Prerokovanie žiadosti spol. BLESSING RESIDENCE s.r.o. Bratislava o vydanie záväzného
stanoviska k investičném u zámeru ,,M ultiíu«kem : areál Batizovce“

Dňa 07.09.2020

JUD r/G abrielcBodnár. starosta obce

Uznesenie č. 238/2020
OcZ schvaľuje overovateľov zápisnice Jaroslava Kuzmíka a Juraja Balogha a zapisovateľku
zápisnice Miroslavu Šalátovú.

/
Dňa 07. 09. 2020

JU D r^ a b rie l^ ^ d n á ŕT s^ a ro sta obceľľľ^

Uznesenie č. 239/2020
OcZ volí PharmDr. Cyrila Nemeca a M g i^ J ^ d jm íra Andraša za členov návrhovej komisie.

Dňa 07. 09. 2020

JUDr//Gábriel

K 3) Správa o kontrole plnenia uznesení OcZ, odpovede na interpelácie poslancov
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
Uznesenie č. 240/2020
OcZ berie na vedomie Správu o kontrol*

Dňa 07. 09. 2020

lia uznesení prijatých OcZ.

JUDry/Gabriel t^o d n á ŕ ^ arosta o ^ b ce^)
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Uznesenie c. 241/2020
OcZ berie na vedomie
z predchádzajúcich za

odpovede

starostu

obce

na

interpelácie

poslancov

OcZ

Dňa 07. 09. 2020
K 4) Správa HKO č______ ~

...... ...... j _______ j

Uznesenie č. 242/2020
OcZ berie na vedomie Správu IIKO č.5/2020 z vykonanej kontroly ochrany osobných údajov
v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údaiov v subjekte Obec Batizovce.

Dňa 07. 09. 2020

•/?

K 5) Prerokovanie návrhu VZN obce Batizovce č. 2/2020,
Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Batizovce

ktorým

sa

vydáva

Uznesenie č. 243/2020
OcZ sa uznáša na VZN obce Batizovce č. 2/2020, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok
r\r>Krŕ'Kiťl’a n n M 7 p m í

R!>tÍ7n\;r>p

K 6) Prerokovanie návrhu Dodatku č.l k VZN obce Batizovce č. 3/2019 o určení
čiastočných úhrad v školských zariadeniach
Uznesenie č. 244/2020
OcZ sa neuznáša na Dodatku č.l k VZN obce Batizovce č. 3/2019 o určení čiastočných
úhrad v školských zari

Dňa 07. 09. 2020
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K 7) Monitorovacia
k 30.06.2020

správa

o plnení

Programového

rozpočtu

Obce

Batizovce

Uznesenie č. 245/2020
OcZ berie na vedomie M onitorovaciu správu o plnení Program ového rozpočtu Obce
Batizovce k 30.06.2020.

Dňa 07. 09. 2020

JUDr,/Gabriel Bodnár, starosta obce

K 8) Úprava rozpočtu obce na rok 2020 - 3. rozpočtové opatrenie
Uznesenie č. 246/2020
OcZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2020 - 3. rozpočtové opatrenie.

Dňa 07. 09. 2020

JUDry Gabriel Bodrrái, staťost

K 10) Návrh na zriadenie komisie pri OcZ na posúdenie navrhovaných zmien územného
plánu obce, schválenie náplne práce komisie, voľba členov komisie

Uznesenie č. 247/2020
OcZ schvaľuje zriadenie Komisie pri OcZ na posúdenie navrhovaných zm ien územného

OcZ určuje náplne práce Komisie pri OcZ na posúdenie navrhovaných zm ien územ ného
plánu obce:
- posúdiť navrhované zmeny UPD Obce Batizovce z dlhodobého pohľadu rozvoja, funkčného
využitia a zastavanosti obce.
- komisia do 14 dní po svojom zasadnutí doručí OcZ Batizovce v písomnej podobe svoje
stanovisko, toto stanovisko nie je pre OcZ záväzné.

Dňa 07. 09. 2020
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Uznesenie č. 249/2020
OcZ volí predsedu a členov Komisie pri OcZ na posúdenie navrhovaných zm ien územ ného
plánu obce:
predseda: Jaroslav Kuzmík
členovia: JUDr. Gabriel Bodnár, Ing. Ján Jurčišin. Ing. Miriam Zavacká. Ing. František Lizák,
Ľubomír Šoltís, Ing. Vojtašáková, Ing. Smolec, Ing. Peter Nemec. PharmDr. Cyril Nemec,
Daniel Hudák

Dňa 07. 09. 2020

K 11) Prerokovanie žiadosti Slavomíry Spišákovej o predĺženie nájmu nebytových
priestorov v Dome služieb
Uznesenie e. 250/2020
OcZ schvaľuje zám er prenajať Slavomíre Spišákovej, Štúrova 72, B atizovce
časť
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Batizovce, zapísaného na L V č. 1, k.ú. Batizovce
a to časť priestorov budovy Domu služieb, predajňa detského a športového bazáru a priľahlé
*
priestory.
/
/ ------- \

Dňa 07. 09. 2020

Uznesenie č. 251/2020
OcZ schvaľuje spôsob prenájmu majetku - časť nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Batizovce
zapísanej na L V č. 1 a to časť priestorov budovy Domu služieb, predajňa detského
a športového bazáru a priľahlé priestory Slavomíre Spišákovej, Štúrova 72, Batizovce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:
- predajňu prevádzkuje od roku 2015 a plní si všetky povinnosti vyplývajúce z doterajšieho
nájmu,
- ponúkané služby v obci sú prínosom pre obyvateľov obce.
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K 12) Prerokovanie žiadosti M ÄSO-TATRY s.r.o. o predĺženie doby platnosti nájomnej
zmluvy
Uznesenie č. 252/2020
OcZ schvaľuje zámer prenajať spoločnosti M ASO -TA TRY s.r.o.. M ieru 184/170, Svit časť
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Batizovce, zapísaného na L V č. 1, k.ú. Batizovce
a to časť priestorov budovy hotela Guľa súp^čislo 23 1 - predajňa potravín a priľahlý sklad.

Dňa 07. 09. 2020

JUD i^G abriel |kirdna r ^ árosferobde

Uznesenie č. 253/2020
OcZ schvaľuje spôsob prenájmu majetku - časť nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce
Batizovce zapísanej na L V č. 1 a to časť priestorov budovy hotela Guľa súp. číslo 231
predajňa potravín a priľahlý sklad spoločnosti M ASO-TATRY s.r.o.. M ieru 184/170. Svit
z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:
- nájom ca si plní všetky povinnosti vyplývajúce z doterajšieho nájmu,
- ponúkané služby v obci sú prínosom pre obyvateľov obce,
v primeranej zverenej miere sa stará o z vergiiý-^becný majetok.

Dňa 07. 09. 2020
K 13) Prerokovanie žiadosti Ivety Demeterovej - Demiva o predĺženie doby platnosti
nájomnej zmluvy
Uznesenie č. 254/2020
OcZ schvaľuje zám er prenajať Ivete Demeterovej - Demiva. Svit časť nehnuteľného majetku
vo vlastníctve Obce Batizovce, zapísaného na LV č. 1, k.ú. Batizovce a to časť priestorov
budovy hotela Guľa súp. číslo 2J1 - pohostinstvo (dve miestnosti).

Dňa 07. 09. 2020
Uznesenie č. 255/2020
OcZ schvaľuje spôsob prenájmu majetku - časť nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce
Batizovce zapísanej na LV č. 1 a to časť priestorov budovy hotela Guľa súp. číslo 231 pohostinstvo (dve m iestnosti) Ivete Demeterovej - Demiva, Svit z dôvodu hodného
osobitného zreteľa a to:
- nájomca si plní všetky povinnosti vyplývajúce z doterajšieho nájmu,
- ponúkané služby v obci sú prínosom pre obyvateľov obce.
v primeranej zverenej miere s^stará
obecný majetok.

Dňa 07. 09. 2020

K Sl

u
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K 14) Rôzne
Uznesenie č. 256/2020
OcZ berie na vedomie žiadosť Rastislava Chovana a Mgr. Simony Chovanovej, Batizovce
o prerokovanie návrhu zmeny a doplnku U P N -0 Batizovce pozemku KN C pare. č. 4340
a pare. č. 4339 v k. ú. Batizovce. Žiadosť bude prerokovaná na zasadnutí obecného
zastupiteľstva po zhrom aždení prípadných ď alších žiadostí v II. polroku 2020.

Dňa 07. 09. 2020
Uznesenie č. 257/2020
OcZ berie na vedomie žiadosť Základnej školy Batizovce o úpravu výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠK.D a odporúča riaditeľke ZŠ Batizovce vypracovať
návrh dodatku k VZN o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach a predložiť na
zverejnenie obci Batizovce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva.

Dňa 07. 09. 2020

Uznesenie č. 258/2020
OcZ schvaľuje prijatie návratnej finančnej výpomoci Obci Batizovce vo výške 47.272 Eur zo
štátneho rozpočtu na výkon sam osprávnych pôsobností z dôvodu kom penzácie výpadku dane
z príjmov
fyzických
osôb
v roku
2020
v dôsledku
pandém ie
ochorenia
CO VI D- 19.

Dňa 07. 09. 2020

Uznesenie č. 259/2020
OcZ schvaľuje zapojenie sa Obce Batizovce do do Výzvy M inisterstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR s kódom IR O P-C LLD -P892-512-003, v rámci operačného programu:
Integrovaný regionálny operačný program , prioritnej osi: 5 - M iestny rozvoj vedený
komunitou, investičnou prioritou: 5.1 - Záväzné investície v rámci stratégií m iestneho rozvoja
vedeného komunitou, špecifickým cieľom: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi
vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných
inťraštruktúrach s aktivitou: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel s projektom

K s-
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Uznesenie č. 260/2020
OcZ schvaľuje kúpu pozem kov vo vlastníctve Slovenskej republiky do majetku obce
Batizovce:
i
pozemok v k. ú. Batizovce pare. C KN č. 1542/94 o výmere 138 m , zastavané plochy
a nádvoria (pozemok pod obecnou kotolňou) za kúpnu cenu 2.245.26 € podľa
znaleckého posudku č. 24/2018 vypracovaného znalcom Ing. Jurajom Lenčákom,
pozemok v k. ú. Batizovce pare. C KN č. 1542/117 o výmere 248 m", zastavané
plochy a nádvoria za kúpnu cenu 1/10 z trhovej ceny pozemku (4.034.96 €) podľa
znaleckého posudku z dôvodu využitia pozem ku na verejnoprospešné účely - zelená
oddychová plocha pre verejnosť a v rámci nej výstavba pieskoviska a lavičiek,
pozemok v k. ú. Batizovce pare. C KN č. 1542/118 o výmere 132 m , zastavané
plochy a nádvoria za kúpnu cenu 1/10 z trhovej ceny pozemku (2.147,64 €) podľa
znaleckého posudku z dôvodu využitia pozem ku na verejnoprospešné účely - zelená
oddychová plocha pre verejnosť a v rámci nej výstavba lavičiek.

Dňa 07. 09. 2020

JUDť/ G a b rKľtl^íodr^^

sta o b e e - ^

Uznesenie č. 261/2020
OcZ schvaľuje zvýšenie dotácie na ŠKD v roku 2020 vo výške 2 374,06 €

Uznesenie č. 262/2020
OcZ berie na vedomie žiadosť spoločnosti Technopek s.r.o., Dunajská Lužná o prerokovanie
návrhu zm eny a doplnku UPN-O Batizovce pozem ku KN C pare. č. 289/1 v k. ú. Batizovce.
Žiadosť bude prerokovaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva po zhrom aždení prípadných
ďalších žiadostí v II. polroku 2020.

\J

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

POZVANKA
V zmysle zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení platných právnych
úprav
zvolávam
10. zasadnutie obecného zastupiteľstva
na deň 02.09.2020 /streda/ so začiatkom o 17.00 hod. v Obradnej m iestnosti v dom e služieb
v Batizovciach 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 č.5/2020 z vykonanej kontroly - Kontrola ochrany osobných údajov
5. Prerokovanie návrhu VZN obce Batizovce č. 2/2020, ktorým sa vydáva Prevádzkový
poriadok pohrebiska na území obce Batizovce
6. Prerokovanie návrhu Dodatku č.l k VZN obce Batizovce č.3/2019 o určení čiastočných
úhrad v školských zariadeniach
7. M onitorovacia správa o plnení Programového rozpočtu Obce Batizovce k 30.06.2020
8. Úprava rozpočtu obce na rok 2020 - 3. rozpočtové opatrenie
9. Prerokovanie žiadosti spol. BLESSING RESIDENCE s.r.o. B ratislava o vydanie
záväzného stanoviska k investičnému zámeru „M ultifunkčný areál B atizovce“
10. Návrh na zriadenie komisie pri OcZ na posúdenie navrhovaných zmien územ ného plánu
obce, schválenie náplne práce komisie, voľba členov komisie
11. Prerokovanie žiadosti Slavomíry Spišákovej o predĺženie nájmu nebytových priestorov
v Dome služieb
12. Prerokovanie žiadosti M ÄSO-TATRY s.r.o. o predĺženie doby platnosti nájomnej
zmluvy
13. Prerokovanie žiadosti Ivety Demeterovej - DEMIVA o predĺženie doby platnosti
nájomnej zmluvy
14. Rôzne
15. Interpelácie poslancov, diskusia
16. Návrh na uznesenie
17. Záver
Batizovce 27. 08. 2020

Zverejnené: 27. 08. 2020

Prezenčná listina
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Batizovciach, konaného dňa 02. 09. 2020

príchod (hod.)

Meno a priezvisko________

JUDr. Gabriel Bodnár

Mgr. Vladimír Andraš
Juraj Balogh
Daniel Hudák
Ing. Peter Hutník
Jaroslav Kuzmík
Ing. František Lizák
PharmDr. Cyril Nemec
v

Marta Serfelová
Ľubomír Soltís

Ing. Angela Františková
Vladimír Belák
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