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Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach
konaného dňa 27.04.2016

Čas konania: začiatok - 17.00 hod.
ukončenie - 19.30 hod.
podľa prezenčnej listiny
Prítomní:
K 1) Otvorenie
JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Skonštatoval,
že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a OcZ je uznášania schopné.
Na začiatku rokovania bolo prítomných: 8 poslancov, neprítomný poslanec: Ing. František
Lizák.
K 2) Schválenie návrhu programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
JUDr. Gabriel Bodnár
- predložil návrh programu zasadnutia OcZ a požiadal prítomných
o pripomienky
k predloženému návrhu. Zo strany poslancov neboli predložené pripomienky.
Hlasovanie za návrh programu:
za: 8 - Ľ.Šoltís, VAndraš, Š.Franko, P.Františka, M Chromek, JKuzmík, CNemec,
MŠerfelová
proti: O
zdržal sa: O
neprítomní pri hlasovaní: 1- F.Lizák
OcZ schválilo program zasadnutia OcZ uvedený v pozvánke.
- určil:
a) zapisovateľa: Anna Zacharová
b) overovateľov zápisnice: Ing. Patrik Františka, Štefan Franko
- predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: Marián Chromek, Mgr. Cyril
Nemec
Hlasovanie za návrh na voľbu členov návrhovej komisie:
za: 8 - Ľ.Šoltís, V Andraš, Š.Franko, P.Františka, M Chromek, JKuzmík, CNemec,
MŠerfelová
proti: O
zdržal sa: O
neprítomní pri hlasovaní: 1F'Lizák
OcZ zvolilo Mariána Chromeka a Mgr. Cyrila Nemca za členov návrhovej komisie.
K 3) Správa o kontrole plnenia uznesení OcZ, odpovede
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ

na interpelácie

poslancov

JUDr. Gabriel Bodnár predložil správu hlavnej kontrolórky obce o kontrole plnenia
uznesení OcZ Č. 2016/02 od 17. 03. 2016 do 26. 04. 2016, v ktorej bolo skonštatované, že
uznesenia sú splnené a 2 uznesenia sú v plnení. Správa obsahuje uznesenia, ktoré ostávajú
v plnení.
OcZ zobralo na vedomie Správu o kontrole prijatých uznesení.

2
JUDr. Gabriel Bodnár odpovedal na interpelácie poslancov, ktoré neboli zodpovedané
priamo na predchádzajúcich zasadnutiach OcZ.
K interpeláciám poslancov:
Ľubomír Šoltís
- v káblovej televízii v obci boli zverejnené tel. kontakty v prípade požiaru na veliteľa a
predsedu DHZO a starostu obce;
- kľúče od kotolne v hoteli Guľa boli odovzdané p. Jánovi Mlynskému, ktorý bude
zabezpečovať jej údržbu;
Štefan Franko
- vrak auta na Partizánskej ulici bol odstránený;
Marián Chromek
- nová webová stránka obce je už v prevádzke, je potrebné doplniť fotografie poslancov OcZ;
Ľubomír Šoltís
- miestnom cintoríne zjednotiť systém hrobových miest - Vladimír Belák, prednosta OCÚ
uviedol, že je spracovaný nový cintorínsky poriadok a spracováva sa nový orientačný plán
cintorína;
Ing. Patrik Františka
- nastaviť súrnrakové spínače na verejnom osvetlení na Poľnej ulici - na odstránenie
uvedeného problému boli oslovení miestni elektrikári, ktorí nám zabezpečujú práce týkajúce
sa údržby verejného osvetlenia;
Ing. Patrik Františka - poznamenal, že problém zatiaľ nebol odstránený.
Ing. František Lizák
- zaliatie škár v strede miestnej komunikácie na Nálepkovej ulici - s firmou, ktorá nám bude
práce realizovať sme v kontakte a požiadali sme ich o predloženie cenovej ponuky na
uvedené práce.
OcZ zobralo na vedomie odpovede starostu obce na interpelácie poslancov OcZ
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ.
K 4) Schválenie dlhodobého prenájmu sály a priľahlých priestorov kultúrneho domu
(od 01.11.2016 do 19.12.2016) spoločnosti A&B Design s.r.o. Batizovce
JUDr. Gabriel Bodnár - spol. A&B Design s.r.o. Batizovce požiadala o dlhodobý prenájom
sály a priľahlých priestorov kultúrneho domu v období november, december r.2016. OcZ na
10. zasadnutí schválilo zámer prenajať spoločnosti A&B Design s.r.o. Batizovce časť
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Batizovce, zapísaného na LV Č. 1, k.ú. Batizovce,
súpisné číslo 231 - Sála a priľahlé priestory kultúrneho domu v období od 01.11.2016 do
19.12.2016 do 8.00 hod. a tiež spôsob prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Na základe uvedeného starosta obce navrhol schváliť prenájom predmetných priestorov.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - Ľ.Šoltís, VAndraš, Š.Franko, P.Františka, M Chromek, .LKuzmik; F.Lizák CNemec,
MŠerfelová
proti: O
zdržal sa: O
neprítomní pri hlasovaní: O
OcZ schválilo prenájom časti nehnuteľného majetku.
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K 5) Schválenie predaja nehnutel'ného majetku obce - pozemok KN eparc.
pre VIRDE SLOVAKIA s.r.o., Záhradná 670, Batizovce

č. 5149/2

JUDr. Gabriel Bodnár - spoločnosť VIRDE SLOVAKIA s.r.o. Batizovce požiadala o
odkúpenie pozemku parc.č.5l49/2 v k. ú. Batizovce o výmere 120 m2 vo vlastníctve obce
Batizovce z dôvodu vybudovania parkoviska pre stavbu "Modernizácia areálu - Penzión
Šafran Batizovce". OcZ na 10. zasadnutí schválilo zámer odpredať nehnuteľný majetok vo
vlastníctve Obce Batizovce, zapísaný na LV č. 1, k. Ú. Batizovce a to pozemok KN-C parc.
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Č. 5149/2 druh pozemku ostatná plocha o výmere 120 m , ktorý vznikol odčlenením od
pozemku KN-C parc. Č. 5149 druh pozemku ostatná plocha o celkovej výmere 1546 m2 podľa
GP Č. 43849954-49/2015, pre žiadateľa VIRDE SLOVAKIA s.r.o., Záhradná 670, Batizovce
a tiež spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa.
Na základe uvedeného starosta obce navrhol schváliť odpredaj predmetného pozemku za cenu
16,59 €/m2 za predpokladu, že zápis do katastra nehnuteľností podá žiadateľ a uhradí poplatok
za návrh na vklad práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - Ľ.Šoltís, VAndraš, Š.Franko, P.Františka, MChromek, JKuzmík, F.Lizák CNemec,
MŠerfelová
proti: O
zdržal sa: O
neprítomní pri hlasovaní: O
OcZ schválilo prevod nehnuteľného majetku.
K 6) Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2016 -1. rozpočtové opatrenie (realizácia
pódia v parku pri hoteli Guľa)
Ing. Mária Melicherová - skonštatovala, že poslancom bol predložený písomný materiál.
Bližšie zdôvodnila potrebu úpravy rozpočtu - navýšenie položky na realizáciu výstavby pódia
v parku pri hoteli Guľa - nerealizovať stavbu po etapách, ale ukončiť ju v tomto rozpočtovom
roku. Návrh úpravy rozpočtu tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - Ľ.Šoltís, VAndraš, Š.Franko, P.Františka, MChromek, JKuzmík, F.Lizák C.Nemec,
MŠerfelová
proti: O
zdržal sa: O
neprítomní pri hlasovaní: O
OcZ schválilo úpravu rozpočtu obce na rok 2016 - 1. rozpočtové opatrenie.
Zároveň oboznámila o vykonanom 1. rozpočtovom opatrení starostu obce - tvorí prílohu
zápisnice.
OcZ zobralo na vedomie 1. rozpočtové opatrenie starostu obce.
K 7) Rôzne
JUDr. Gabriel Bodnár informoval o obecných aktivitách a doručenej korešpondencii:
- účasť na stretnutí dňa 22.3.2016 so zástupcami spol. Železnice SR ohľadom opravy
železničného prejazdu Batizovce-Svit, kde bolo prisľúbené, že v rámci rekonštrukcie bude
opravený asfaltový zvršok;
- pozvánka na cvičenie členov dobrovoľného hasičského zboru obce, ktoré sa bude konať
v auguste t.r.

4
- návrh na zváženie a prehodnotenie výšky stočného za odvod odpadových vôd do ČOV
v obci;
- rozhodnutie Slovenského vodohospodárskeho podniku Košice o poplatku za vypúšťanie
odpadových vôd z ČOV vo výške 4 441,-€ za rok 2015;
- podpísanie
zmluvy o budúcej zmluve medzi obcou Batizovce
a spoločnosťou
RECYKLOGROUP a.s. Bratislava o nakladaní s triedeným odpadom;
- poskytnutie dotácie od Environmentálneho fondu na dobudovanie kanalizácie v obci vo
výške 200 tis. €; starosta navrhuje dobudovať kanalizáciu na Komenského ulici;
- v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce došlo k zámene
hnuteľného majetku obce - traktora na kosenie + doplatok 500,- € s obcou Mengusovce;
- na rómskej bytovke došlo k systémovej poruche aje ohrozená statika stavby, je potrebná
oprava atikových dielcov a je pravdepodobné, že podobný problém bude aj s druhou
bytovkou - obci bola predložená cenová ponuka na práce; na odstránenie tejto poruchy je
možné žiadať dotáciu od štátu;
- dňa 04.06.2016 sa na miestnom ihrisku bude konať Deň detí, ktorý organizuje odborový
zväz PZ pre deti svojich zamestnancov;
- je potrebné do polovice mesiaca jún doručiť príspevky do obecných novín;
- žiadosť nájomcu hotela Guľa o schválenie rekonštrukcie sociálnych zariadení ubytovacej
časti hotela a predložený predbežný rozpočet rekonštrukcie;
Po spoločnej diskusii poslanci navrhli schváliť realizáciu prác. Výšku úhrady vynaložených
nákladov prehodnotí finančná komisia po ich ukončení a obhliadke skutkového stavu.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - Ľ.Šoltís, VAndraš, Š.Franko, P.Františka, MChromek, .l.Kuzmik; F.Lizák C.Nemec,
MŠerfelová
proti: O
zdržal sa: O
neprítomní pri hlasovaní: O
OcZ schválilo realizáciu rekonštrukcie sociálnych zariadení ubytovacej časti hotela Guľa.
- žiadosť Viktora Hlaváča, Batizovce o preplatenie finančných prostriedkov vynaložených na
výmenu okien v prenajatom obecnom byte - nakoľko menovaný má dlh voči obci, poslanci
navrhli neschváliť preplatenie nákladov.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - Ľ.Šoltís, V Andraš, Š.Franko, P.Františka, M Chromek, JKuzmík, F.Lizák C.Nemec,
MŠerfelová
proti: O
zdržal sa: O
neprítomní pri hlasovaní: O
OcZ neschválilo preplatenie finančných prostriedkov pre Viktora Hlaváča, Batizovce.
- žiadosť spol. Štrkopiesky s.r.o. Batizovce o vyňatie príjazdovej komunikácie k areálu aj v
jeho vnútri zo siete miestnych komunikácií a prekategorizovať ju na účelovú, neverejnú
komunikáciu podľa predloženej dokumentácie - rozhodnutie je v kompetencii starostu obce,
ktorý zastupuje obec ako cestný správny orgán;
Poslanci odporučili uviesť do podmienok umožnenie prístupu pre účely obce napr. v prípade
požiaru a pod.
- spoločná žiadosť Jána Pisára Poprad, Ing. Mária Bobka, Poprad, Nikoly Otčenáš ovej Štrba,
Ing. Jaroslavy Rakytovej Batizovce, Ing. Jána Horevaja Batizovce o čiastkovú zmenu
Územného plánu obce Batizovce, z dôvodu zmeny funkčného využitia predmetného územia
na plochu pozemkov rodinných domov. Starosta obce navrhol schvál it' začatie procesu
prerokovania a schválenia zmeny a doplnku územného plánu obce za predpokladu, že
finančné náklady spojené s procesom uhradia žiadatelia.
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Hlasovanie za návrh:
za: 9 - Ľ.Šoltís, VAndraš, Š.Franko, P.Františka, MChromek, JKuzmík, F.Lizák C.Nemec,
MŠerfelová
proti: O
zdržal sa: O
neprítomní pri hlasovaní: O
OcZ schválilo začatie procesu prerokovania a schválenia zmeny a doplnku Územného plánu
obce Batizovce.
- v Zásadách o hospodárení a nakladaní s majetkom obce nie je riešený krátkodobý prenájom
priestorov bufetu "Gulička" a parku, je potrebné do budúcna zaoberať sa aj touto
možnosťou;
- dňa 01.06.2016 sa uskutoční na Okresnom súde v Poprade pojednávanie vo veci preplatenia
nevyčerpanej dovolenky bývalého starostu obce;
- obec na podnet občanov požiadala dodávateľa pitnej vody - PVPS v Poprade o stanovisko
k tlaku v rozvodoch vody, k výskytu porúch na vodovodnom potrubí a informácii
o opatreniach na zabezpečenie požadovanej kvality a predpísaného tlaku po pripojení
lokality s novou IBV "Pánske záhrady" - stanovisko bude pre občanov zverejnené
v káblovej televízii, na úradnej tabuli obce, aj na webovej stránke obce;
- k 30.06.2016 dôjde na obecnom úrade k personálnym zmenám z dôvodu odchodu
zamestnankyne p. Zuzany Reichovej do dôchodku.
Vladimír Belák informoval o ďalších aktivitách:
- realizujeme výkopové práce na novom prípojnom bode elektriny pre ČOV a tiež verejné
osvetlenie pre rodinné domy, ktoré sa pri ČOV nachádzajú - doposiaľ bolo napojenie na
prípoj né miesto v objekte spol. Pyrobatys a verejné osvetlenie je nefunkčné;
- je zahájené stavebné konanie na realizáciu kanalizácie na odvod dažďovej vody
z Partizánskej ulice do potoka;
- v obci bol nahradený nový kamerový systém v digitálnej verzu s vyšším rozlíšením, do
budúcna je možné jeho rozšírenie;
- poďakoval členom hasič ského zboru za spoluprácu pri odčerpaní vody zo šácht pn
rómskych bytovkách pri vykonaní pravidelného odpočtu spotreby pitnej vody;
- obec objednala asfaltovú zmes na vysprávky ciest od firmy EMBACO, ktorá obsahuje novú
živičnú hmotu a jej použitie je podstatne jednoduchšie;
- v mesiaci apríl v rámci jarného upratovania boli vobci umiestnené veľkoobjemové
kontajnery, je potrebné upozorniť občanov, aby tam neumiestňovali nebezpečný odpad pneumatiky.
K 8) Interpelácie poslancov, diskusia
Ing. František Lizák
- požiadalo vykosenie trávy pri ceste vedľa pozemkov p. Balogha;
- upozornil na túlavých psov z rómskej osady;
- poznamenal, že obecnému futbalovému klubu ponúkol pomoc pri úprave ihriska - vedenie
klubu neprejavilo záujem.
Mgr. Vladimír Andraš
- požiadalo informáciu ohľadom "Stavania mája v obci";
Ľubomír Šoltís - uviedol, že v predošlom období to bola súkromná akcia penziónu Šafran
a zabezpečovali to hasiči v spolupráci s MO Matice slovenskej - tento rok doposiaľ neboli
oslovení na uvedenú akciu. Stavanie mája nepatrí medzi tradície udržiavané v obci. Do
budúcna je možné to prehodnotiť.
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- informoval o pripravovaných akciách: 06. mája 2016 016.30 hod sa uskutoční kladenie
vencov k pomníku padlých a 08. mája 2016 o 14.00 hod. v sále kultúrneho domu oslava
"Dňa matiek";
- navrhol prehodnotiť plat starostu obce v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení starostov obcí a primátorov miest - po kladnom zhodnotení doterajšej činnosti
starostu odporučil zvýšenie platu o 50 %.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - Ľ.Šoltís, VAndraš, Š.Franko, P.Františka, M Chromek, JKuzmík, F.Lizák CNemec,
MŠerfelová
proti: O
zdržal sa: O
neprítomní pri hlasovaní: O
OcZ schválilo zvýšenie platu starostovi obce o 50% s účinnosťou od 01.04.2016.
Marin Chromek
- požiadal o riešenie problému - hlučná hudba, ktorá sa ozýva z rómskej osady;
- informoval o uskutočnenej akcii športovej komisie - vychádzka do okolia obce;
- dňa 28. mája 2016 športová komisia pripravuje "Deň detí" - cykloparáda a rôzne súťaže pre
deti v parku pri hoteli Guľa;
- požiadal o bližšiu informáciu k aplikácii City Monitor;
JUDr. Gabriel Bodnár - podal požadovanú informáciu ohľadom inštalácie a použitia
aplikácie.
Mgr. Cyril Nemec
- požiadal o informáciu, či obec neuvažovala o možnosti vykonania kastrácie z dôvodu
veľkého výskytu túlavých psov
Jl.Dr. Gabriel Bodnár - obec zvažovala túto možnosť, problém je v tom, že musíme mať na
to vhodné priestory; budeme sa daným problémom naďalej zaoberať.
Marta Šerfelová
- upozornila na sťažnosť občanov z Nálepkovej ulice, že nedostávajú žlté vrecia na triedený
zber plastov;
- na podnet občana požiadala o informáciu k možnosti výstavby rodinných domov na
Hviezdoslavovej ulici a jej okolí;
Jl.Dr. Gabriel Bodnár - po vybudovaní inžinierskych sietí a komunikácií bude možná
výstavba rod. domov v celej lokalite, zatiaľ je to možné len na Hviezdoslavovej ulici.
Ing. Patrik Františka
- podporuje návrh na vybudovanie kanalizácie z poskytnutej dotácie z Environmentálneho
fondu na Komenského ulici, je potrebné tiež riešiť stav komunikácie na Jurkovičovej ulici,
kde ešte kanalizácia vybudovaná nie je a tiež na Poľnej ulici, kde sa nepredpokladá
s jej výstavbou;
- informoval o plánovanom stretnutí s vedením obecného futbalového klubu dňa 4.5.2016
v súvislosti s vykonanou kontrolou použitia dotácie poskytnutej obcou.
Ľubomír Šoltís
- poskytol bližšiu informáciu týkajúcu aktivít dobrovoľného hasičského zboru obce:
pozvánka na cvičenie členov dobrovoľného hasičského zboru obce, ktoré sa bude konať
v auguste t.r.;
5. apríla 2016 sa spoločne so starostom obce v Žiline zúčastnili na udelení ocenenia
.Zaslúžilý hasič" pre p. Milana Pajerchina;
v dňoch 3. a 4. mája 2016 sa uskutoční zber železného šrotu v obci - je potrebné o tom
informovať občanov;
dňa 23.5.2016 sa uskutoční v obci v hasičskej zbrojnici odber krvi "Hasičská kvapka krvi";
- informoval o vystúpeniach folklórnej skupiny;
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- uviedol, že zo strany nášho občana sa množia slovné útoky na jeho osobu a ako verejný
činiteľ zvažuje ďalšie kroky.
K 9) Návrh na uznesenie
Mgr. Cyril Nemec prečítal prítomným poslancom návrh na uznesenia zo zasadnutia OcZ.
Uznesenia z 11. zasadnutia OcZ sú súčasťou tejto zápisnice.
K 10) Záver
JUDr. Gabriel Bodnár ukončil zasadnutie OcZ a poďakoval prítomným za účasť.

Poznámky: Súčasťou zápisu z rokovania OcZje prílohová časť:
uznesenia, pozvánka s programom zasadnutia, prezenčná listina, k bodu programu 6.

V Batizovciach 04.05.2016

'7
JUDr. Gabr el

Bel á k

()-...-

(

Overovatelia zápisnice:

Ing. PatrikFrant~'C3:i:.
Štefan Franko

Zapisovateľka:

Anna Zacharová

/

7----9-v

~~

8
UZNESENIA
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach,

konaného dňa 27. 04. 2016

Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia:

K 2) Schválenie programu, určenie zapisovatel'a a overovateľov
návrhovej komisie

zápisnice, voľba

Uznesenie č. 208/2016
OcZ schvaľuje návrh programu zasadnutia uvede Ý v pozvánke.
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Uznesenie č. 209/2016
OcZ volí Mariána Chromeka a Mgr. Cyrila Nemca za členov návrhovej komisie.
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K 3) Správa o kontrole plnenia uznesení OcZ, odpovede na interpelácie poslancov
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
Uznesenie č. 210/2016
OcZ

berie vedomieSP1kon~Ol15}. eni
na

prijatých OcZ.
/

~~(
Dňa 04.05.2016

JUDr. Gabr~k{rosta

Uznesenie č. 21112016/
OcZ berie na vedomie odpovede
z predchádzajúcich zasadnutí OCj

ob

starostu

obce

)

..

.

/

~

na

interpelácie

poslancov

OcZ

h.
Dňa 04.05.2016

K 4) Schválenie dlhodobého prenájmu sály a pril'ahlých priestorov kultúrneho domu
(od 01.11.2016 do 19.12.2016) spoločnosti A&B Design s.r.o. Batizovce
Uznesenie č. 212/2016
OcZ schvaľuje prenájom
časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Batizovce,
zapísaného na LV č. 1, k.ú. Batizovce, súpisné číslo 231 - Sála a priľahlé priestory kultúrneho

9
domu spoločnosti A&B Design s.r.o. Batizovce v období od 01.11.2016 do 19.12.2016 do
8.00 hod.

Dňa 04.05.2016

I
K 5) Schválenie predaja nehnuteľného majetku obce - pozemok KN eparc.
pre VIRDE SLOVAKIA s.r.o., Záhradná 670, Batizovce

č. 5149/2

Uznesenie č. 213/2016
OcZ schvaľuje prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Batizovce, podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zapísaného na LV Č. 1 pozemku KN-C
parc. Č. 5149/2 druh pozemku ostatná plocha o výmere 120 m2, ktorý vznikol odčlenením od
pozemku KN-C parc. Č. 5149 druh pozemku ostatná plocha o celkovej výmere 1546 m2 podl'a
GP Č. 43849954-49/2015, v k. ú. Batizovce za cenu 16,59 €/m pre žiadatel'a VIRDE
SLOVAKIA s.r.o., Záhradná 670, Batizovce za predpokladu, že zápis do katastra
nehnuteľností podá žiadateľ a uhradí poplatok za návrh na vklad práva k nehnutel'nosti do
katastra nehnuteľností.

!

_

,(; ,

,

.

~~(
l /)
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Dňa 04.05.2016

/

K 6) Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2016 -1. rozpočtové opatrenie (realizácia
pódia v parku pri hoteli Guľa)
Uznesenie č. 214/2016
OcZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2016 - 1. rozpočtové opatrenie (realizácia pódia
v parku pri hoteli Gul'a).

Dňa 04.05.2016

I

Uznesenie č. 215/2016
OcZ berie na vedomie 1. rozpočtové opatrenie starostu obce.
/!

(
/
{

Dňa 04.05.2016

('-I(
\. \
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K 7) Rôzne
Uznesenie č. 216/2016
OcZ schval'uje realizáciu rekonštrukcie sociálnych zariadení ubytovacej časti hotela Guľa pre
nájomcu spol. Pal-Mar s.r.o. Š úrova 2'
--

4~

~~I

Dňa 04.05.2016

Uznesenie č. 217/20115
OcZ nesúhlasí s preplatením finančných prostriedkov za výmenu okien Viktorovi Hlaváčovi,
Cintorínska 341, Batizovce.

Dňa 04.05.2016
Uznesenie č. 218/2016
OcZ schval'uje OcZ schvaľuje začatie procesu prerokovania a schválenia zmeny a doplnku
Územného plánu obce Batizovce v zmysle predloženého návrhu (pozemky parc. Č. KN C
1134/4, 1110/7, 1110/8, 1110/9, 1110/11, 1110/12) na zmenu funkčného využitia územia
určeného ako plocha priemyselnej výroby, skúšobníctva, skladov a výrobných služieb na
plochu pozemkov rodinných domov. Finančné náklady spojené s procesom uhradia
žiadatelia.

Dňa 04.05.2016

K 8) Interpelácie poslancov, diskusia
Uznesenie č. 219/2016
OcZ schval'uje starostovi obce JUDr. Gabrielovi Bodnárovi v zmysle §4 ods.2 zák. Č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov zvýšenie plat
'činnos' u od 01.04.2016
vo výške 50%.

/

Dňa 04.05.2016

Návrhová komisia:

Marián Chromek
Mgr. Cyril Nemec

STAROSTA OBCE BAT l Z O V C E
Obecný úrad, Štúrova 29/2, Batizovce, PSČ 059 35

POZVÁNKA
V zmysle zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení platných právnych
úprav
zvolávam
11. zasadnutie obecného zastupiteľstva
na deň 27.04.2016 /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 uznesení OcZ, odpovede na interpelácie poslancov
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
4. Schválenie dlhodobého prenájmu sály a priľahlých priestorov kultúrneho domu (od
01.11.2016 do 19.12.2016) spoločnosti A&B Design s.r.o. Batizovce
5. Schválenie predaja nehnuteľného majetku obce - pozemok KN C parc. č. 5149/2 pre
VIRDE SLOVAKIA s.r.o., Záhradná 670, Batizovce
6. Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2016 - 1. rozpočtové opatrenie (realizácia pódia
v parku pri hoteli Guľa)
7. Rôzne
8. Interpelácie poslancov, diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
Batizovce 22.04.2016

JU9r. Gabriel Bo
tarosta ebce
Zverejnené: 22.04.2016

;11.

I

I

Prezenčná listina
z 11. zasadnutia

Obecného zastupiteľstva v Batizovciach,
konaného dňa 27. 04. 2016
I

Meno a priezvisko

príchod (hod.)

podpiS

..................

JUDr. Gabriel Bodnár

t

/

I
Ľubomír Šoltís
Mgr. Vladimír Andraš
Štefan Franko
Ing. Patrik Františka

V1t:(/V.,..

-1G s s-

....................................................................

Marián Chromek
Jaroslav Kuzmík

...................................................................

Ing. František Lizák

fJ

Mgr. Cyril Nemec


\'Jil~ .......

.

I! 

Jl-j

lc.

ý~

Marta Šerfelová

....,

Ing. Angela Františková

....................................................................

...............................................................

Vladimír Belák

.. .. ~ t'!.tr:.... ?!r.ľ!.:.®. .~

....

/,.

...

.
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Návrh úpravy rozpočtu na rok 2016 - 1. rozpočtové opatrenie

Analytické členenie

Text

Úprava rozp.

PRíJMY
111001

podiel na dani

7350

233001

príjem z predaja pozemkov

4650

712001

Nákup budov objektov

VÝDAV'r<:'f
0111

12000

Celkové navýšenie príjmov

12000

Celkové navýšenie výdavkov

12 000

V Batizovciach dňa 27.4.2016
Vyhotovila:

Ing. Melicherová

Schválil: JUDr. Gabriel Bodnár

Mária

Úpravy rozpočtu na rok 2016 1. rozpočtové opatrenie starostu obce
Analytické členenie

Text

0820
0820
1020
1020
1020
1020

súťaže, podujatia kultúra

637002
637027
637027
642001
611
621

materiál
odmeny na dohody OS
príspevok na OS
tarifný plat OS
poistné OS

V Batizovciach dňa 31.3.2016
Ing. Melicherová

Schválil: JUDr. Gabriel Bodnár

-5000
5000
;~ 000
3000
1 500
500

o

Celkové navýšenie

Vyhotovíla:

Úprava rozp.

Mária

