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Zápisnica
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach
konaného dňa 21.06. 2017
Čas konania:
Prítomní:

začiatok - 17.00 hod.
ukončenie - 20.10 hod.
podľa prezenčnej listiny

K 1) Otvorenie
JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Skonštatoval,
že sú prítomní všetci poslanci a OcZ je uznášania schopné.
K 2) Schválenie návrhu programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
JUDr. Gabriel Bodnár
- predložil návrh programu zasadnutia OcZ, navrhol doplniť bod 3) o Prerokovanie návrhu
Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017, požiadal prítomných o pripomienky
k programu rokovania a predloženému návrhu.
Hlasovanie za návrh programu s doplnenou zmenou:
za: 9 - Ľ.Šoltís, VAndraš, Š.Franko, P.Františka, M.Chromek, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec,
M.Serfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo program zasadnutia OcZ uvedený v pozvánke s navrhovanou zmenou.
- navrhol zapisovateľa: Anna Zacharová
overovateľov zápisnice: Marta Šerfelová, Ľubomír Šoltís
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - Ľ.Šoltís, V.Andraš, Š.Franko, P.Františka, M.Chromek, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec,
M.Serfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
- predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: Štefan Franko, Jaroslav
Kuzmík
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - Ľ.Šoltís, V.Andraš, Š.Franko, P.Františka, M.Chromek, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec,
M.Serfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
OcZ zvolilo členov návrhovej komisie.

2

K 3) Správa o kontrole plnenia uznesení OcZ, Prerokovanie návrhu Plánu kontrolnej
činnosti na II. polrok 2017, odpovede na interpelácie poslancov z predchádzajúcich
zasadnutí OcZ
Ing. Angela Františková, hlavná kontrolórka obce, predložila správu o kontrole plnenia
prijatých uznesení z 18. zasadnutia a 19. mimoriadne zvolaného zasadnutia OcZ, v ktorej bolo
skonštatované, že uznesenie č.409/2014 je dlhodobo evidované a uznesenia č. 208/2017,
318/2017, 322/2017, 326/2017 sú v plnení. Ostatné uznesenia sú splnené.
OcZ zobralo na vedomie Správu o kontrole prijatých uznesení.
Ing. Angela Františková predložila návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017, ktorý
bol v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejnený na úradnej tabuli
obce. K predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky ani doplňujúce
návrhy.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - Ľ.Šoltís, V.Andraš, S.Franko, P.Františka, M.Chromek, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec,
M.Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.
JUDr. Gabriel Bodnár odpovedal na interpelácie poslancov, ktoré neboli zodpovedané
priamo na predchádzajúcich zasadnutiach OcZ.
K interpeláciám poslancov:
Ing. Patrik Františka
- nevhodný orez stromov na Poľnej ulici p o d elektrickým vedením - na uvedenú skutočnosť
sme upozornili spol. Východoslovenskej distribučnej a.s.
Jaroslav Kuzmík
- havarijný stav komína v neobývanom dome č. 171 - situácia je v riešení spolu so stavebným
úradom a DHZ, majiteľovi rodinného domu bolo zaslané upozornenie;
Ing. František Lizák
- návrh osloviť učiteľky v škole, aby napomenuli rómske deti, aby sa v obci správali slušne
a nerozhadzovali papiere po zemi - požiadali sme vedenie školy o spoluprácu;
- čierne skládky za obcou smerom na štrkovisko - zistené nelegálne skládky priebežne
odstraňujeme;
Ľubomír Šoltís
- vyčistenie kanálu od nánosov na Jurkovičovej ulici za rodinnými domami — kanál je
vyčistený;
- rozpadnutý panel na bývalej obecnej studni na Nálepkovej ulici - práce boli provizórne
zrealizované;
- doriešenie poistnej udalosti, ku ktorej došlo na motorovom vozidle pri likvidácii požiaru obecný úrad kontaktoval príslušnú poisťovňu;
OcZ zobralo na vedomie odpovede starostu obce na interpelácie poslancov OcZ
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ.
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K 4) Prednesenie záverečnej správy o výsledku vykonanej kontroly Najvyšším
kontrolným úradom SR
Vladimír Belák, prednosta OcÚ, informoval, že v mesiacoch marec - máj 2017 Najvyšší
kontrolný úrad SR KÚ, exp. Prešov vykonal v našej obci kontrolu za účelom preverenia
pripravenosti našej obce na elektronizáciu verejnej správy. Prečítal Protokol Najvyššieho
kontrolného úradu SR o výsledku kontroly eGovernment a informačné systémy obcí a miest.
OcZ zobralo na vedomie Protokol Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly
eGovernment a informačné systémy obcí a miest.
K 5) Príprava organizačného tímu - Deň obce 26.8.2017
JUDr. Gabriel Bodnár poznamenal, že dve tretiny organizačných vecí na uvedenú akciu sú
už zabezpečené. Predpokladá, že na organizačnom zabezpečení sa budú podieľať aj komisie
kultúrna a športová.
Vladimír Belák informoval o pripravovanom programe a navrhol zvolať 12.7.2017 o 17.00
hod. pracovné stretnutie k organizačno-technickému zabezpečeniu podujatia.
OcZ zobralo na vedomie informáciu o zložení organizačného tímu na prípravu podujatia
„Deň obce 26.8.2017“.
K 6) Opätovné prerokovanie odkúpenia pozemku pri futbalovom ihrisku, stanovenie
ceny
JUDr. Gabriel Bodnár uviedol, že OcZ na 14. zasadnutí dňa 19. 10. 2016 súhlasilo s ďalším
možným využitím pozemku KN C pare. č. 1563 o výmere 302 m , ktorý sa nachádza pri
futbalovom ihrisku na športové účely prenájmom, prípadne odkúpením. Všetci spoluvlastníci
pozemku prejavili záujem odpredať pozemok za rôzne ceny. Nakoľko cena pri predaji
pozemkov vo vlastníctve obce bola uznesením OcZ schválená vo výške 16,59 €/m“,
z uvedeného dôvodu má obec záujem o odkúpenie pozemku za rovnakú cenu 16,59 €/m2.
K predloženému návrhu nemali poslanci pripomienky.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - Ľ.Soltís, V.Andraš, S.Franko, P.Františka, M.Chromek, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec,
M.Serfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo odkúpenie pozemku KN-C pare.č. 1563 vk.ú. Batizovce druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 302 m2 za cenu 16,59 €/m2 od vlastníkov pozemku
uvedených na LV č. 909. Návrh na zápis do katastra nehnuteľností podá obec Batizovce
a uhradí poplatok za návrh na vklad práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.
K 7) Rôzne
JUDr. Gabriel Bodnár informoval o obecných aktivitách a doručenej korešpondencii:
- doručená žiadosť Pozemkového spoločenstva urbarialistov /PSU/, Batizovce o prerokovanie
Návrhu „Zmeny a doplnku č.5 ÚPO Batizovce“ v k. ú. Batizovce o súhlas na čiastkovú
zmenu územného plánu - zmena doterajšieho funkčného využitia pozemkov na pozemky
určené na ťažbu štrkov a ich následné využitie na rekreačné účely a turizmus (vodné plochy)
OcZ Batizovce uznesením č. 467/2014 schválilo začatie procesu prerokovania
a schvaľovania ZaD ÚPO Batizovce č. 5 pre spol. Štrkopiesky s.r.o. Batizovce a uznesením
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č. 202/2016 zo dňa 09. 03. 2016 predloženú Zmenu a doplnok č. 5 k ÚPN-O Batizovce
vypracované Ing. arch. Martinom Balogom PhD., Jazzarchitekture, 058 01 Poprad
neschválilo. Spol. Štrkopiesky s.r.o. Batizovce 22.3.2017 požiadala o opätovné prerokovanie
návrhu. Na zasadnutí OcZ dňa 03.05.2017 poslanci po spoločnej diskusii skonštatovali, že
nedošlo k žiadnej zmene, aby svoje predchádzajúce nesúhlasné stanovisko zmenili a preto
uznesenie č.202/2016, ktorým neschválili Zmenu a doplnok č. 5 k Ú PN -0 Batizovce ostáva
v platnosti.
Poslanci po spoločnej diskusii potvrdili svoje stanovisko, že nedošlo k žiadnej zmene a preto
uznesenie č. 202/2016 ostáva v platnosti.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - Ľ.Šoltís, V.Andraš, Š.Franko, P.Františka, M.Chromek, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec,
M.Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
OcZ skonštatovalo, že uzn. OcZ č. 202/2016 ostáva v platnosti.
- informácia o ČOV - po rekonštrukcii sa hodnoty vypúšťaných odpadových vôd upravili
- žiadosť Michala Padarasa, ACHERON, Poprad o prenájom dvoch miestností v Dome
smútku za účelom poskytovania služieb pre občanov
Poslanci sa zhodli v názore, že sú za prenájom predmetných priestorov formou vyhlásenia
obchodnej verejnej súťaže, ktorú schvália spolu s podmienkami na nasledujúcom zasadnutí
OcZ.
OcZ zobralo na vedomie žiadosť Michala Padarasa, ACHERON, Poprad o prenájom dvoch
miestností v Dome smútku za účelom poskytovania služieb pre občanov.
- oznámenie Slovenskej pošty, že od 30.6.2017 je pozastavené doručovanie pošty v cigánskej
osade prostredníctvom Slovenskej pošty z dôvodu veľkého počtu túlavých psov
ohrozujúcich doručovateľov, obec zabezpečila odchyt túlavých psov - finančné náklady
1.300,-€
- požiadavka na kosenie trávy na Záhradnej ulici v časti, kde ešte nie sú postavené rodinné
domy - obec nemôže vstúpiť na súkromný pozemok, majiteľ pozemku prisľúbil
zabezpečenie nápravy daného stavu
- zámer základnej školy vybudovať v spolupráci s obcou v areáli školy multifunkčné ihrisko
- predložený návrh projektovej dokumentácie na vybudovanie chodníka od autobusovej
zastávky smerom na ul. Osloboditeľov, projektová dokumentácia bude predložená orgánom
k ich vyjadreniu
- informácia o pracovnom rokovaní na MsÚ vo Svite, týkajúceho sa schválenej prognózy
Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja, ktorej súčasťou je návrh cyklistickej
dopravy okolitých obcí s mestom Svit
- návrh na zmenu Územného plánu obce v cigánskej osade v k.ú. Batizovce za účelom zmeny
spôsobu využitia pozemkov, ich rozparcelovania s možnosťou následného prenájmu
záujemcom.
Hlasovanie za návrh:
za: 6 -Ľ.Šoltís, V.Andraš, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová
proti: 3 - Š.Franko, P.Františka, M.Chromek,
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
OcZ OcZ schválilo začatie procesu na zmenu Územného plánu obce v cigánskej osade
v k.ú. Batizovce
- návrh na odmeny poslancov OcZ - v zmysle schválených Zásad odmeňovania poslancov
v Obci Batizovce čl. 3 ods.4 možno poslancovi poskytnúť aj mimoriadnu odmenu.
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Návrh predkladá starosta obce a o poskytnutí odmeny rozhoduje OcZ uznesením. Starosta
obce navrhuje poskytnutie jednorazovej odmeny poslancom:
Ľubomírovi Šoltísovi za aktívny prístup k vedeniu komisie sociálnej, rozvoja vzdelávania
a kultúry a za aktivitu v oblasti požiarnej ochrany a folklóru vo výške 500,- €,
Mgr. Vladimírovi Andrašovi za vedenie pamätnej knihy vo výške 150,- €, Mariánovi
Chromekovi za aktívny prístup k vedeniu komisie mládeže a športu a za aktivitu v oblasti
športu vo výške 150,- €, Jaroslavovi Kuzmíkovi za aktívny prístup k vedeniu komisie
výstavby, územného plánovania a životného prostredia a verejného poriadku vo výške 150,€, Marte Šerfelovej za aktívny prístup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa verejných
vecí vo výške 100,- €.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - Ľ.Soltís, V.Andraš, S.Franko, P. Františka, M.Chromck, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec,
M.Serfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo poskytnutie jednorazovej odmeny poslancom.
K 8) Interpelácie poslancov, diskusia
Ing. Patrik Františka
- upozornil, že z multifunkčného ihriska pri hre padajú lopty do záhrady na susedný súkromný
pozemok na Nálepkovej ulici;
- poznamenal, že v poslednom období rómski občania intenzívnejšie chodia po súkromných
dvoroch a záhradkách, navrhuje osloviť políciu na zvýšenie hliadkovania v obci;
JUDr. Gabriel Bodnár - písomné oslovíme políciu o súčinnosť.
- požiadal o informáciu, či je doriešené zistené vypúšťanie dažďovej vody do obecnej
splaškovej kanalizácie;
Vladimír Belák - väčšiu časť kanalizácie sme už pretesnili a dažďová kanalizácia z
Partizánskej ulice, ktorá bola napojená do spláškovej kanalizácie je už prepojená samostatne
- hodnoty kvality vypúšťaných odpadových vôd sa zlepšili.
- upozornil na provizórne osadený poklop pri rod. dome Pavla Šoltýsa;
- oznámil, že na pripravovanú akciu „Deň obce“ sa mu podarilo získať dotáciu z ústredia SNS
vo výške 3.800,- € s podmienkou uvedenia SNS ako spoluorganizátora a umiestnenia loga
na plagáte
- informoval,
že obci bola taktiež schválená dotácia na „Deň obce“ z VÚC vo výške 1.750,-€.
v
Marta Serfelová
- navrhla osloviť predstaviteľov evanjelickej cirkvi za účelom zriadenia „Batizovskej izby“
v priestoroch bývalej cirkevnej školy;
- požiadala o kosenie trávy na verejných priestranstvách aj na bočných uliciach v obci;
- požiadala o prerezanie krovia, ktoré zasahuje do cesty v križovatke pri výjazde
z Hviezdoslavovej ulice;
JUDr. Gabriel Bodnár - kosenie trávy zabezpečujeme hlavne na uliciach v strede obce,
podľa počtu aktivačných pracovníkov zabezpečíme kosenie aj bočných ulíc.
- požiadala o informáciu, či je už podpísaná zmluva so spol. A&B Design Batizovce;
Vladimír Belák - nájomná zmluva je podpísaná s podmienkami aké schválilo OcZ s tým, že
lístky na koncert H.Vondráčkovej nevedia pre účely obce poskytnúť bezplatne.
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M gr. Cyril Nemec
- upozornil na hrdzavé oplotenie pri materskej škole;
- poznamenal, že brána v areáli MŠ bola v predvečerných hodinách otvorená a boli tam
rómske deti.
M arián C hrom ek
-informoval o akciách športovej komisie: 3.júna Deň detí, 15.7. súťaž „O najlepšie
batizovské pirohy“.
v
Štefan Franko
- navrhol upraviť horné detské ihrisko a oplotenie, aby ho mohli využívať aj rodičia s malými
deťmi.
JUDr. Gabriel Bodnár - ihrisko upravíme v rámci finančných možností.
M gr. V ladim ír A ndraš
- poďakoval za podporu myšlienky osadenia pamätnej tabule obetiam holokaustu,
poznamenal, že na cenu tabule 1.330,- € sa mu podarilo sponzorsky získať finančné
príspevky od oslovených občanov a organizácií /MOMS Batizovce, n. o. ORMIS, DHZ
Batizovce, SZPB Poprad/ v celkovej výške 1 105,- €;
- informoval, že p. Heidy Máriássy príde 2.júla do Markušoviec, máme záujem, aby navštívila
našu obec, o konkrétnom termíne návštevy oboznámi poslancov;
- prejavil ochotu spolu s p. Cyrilom Františkom upratať na cintoríne priestory krypty, kde sú
pochovaní potomkovia rodiny Máriássy;
- upozornil na vyrúbané kríky v dolnej časti obce vedľa nových ulíc.
JUDr. Gabriel Bodnár - máme o tom vedomosť, no pozemky nie sú vo vlastníctve obce,
oslovíme dotknutých na zjednanie nápravy.
Jaroslav Kuzniík
- upozornil na opakujúci sa problém týkajúci sa vykosenia pozemku na Hviezdoslavovej ulici
za rod. domom č. 10.
Ľubom ír Soltís
- informoval o zásahoch DHZ, účasti na súťažiach a ďalších aktivitách DHZ — 20. augusta
Spomienková súťaž na futbalovom ihrisku v Batizovciach, uskutočnený zber železného
šrotu v obci;
- informoval o aktivitách folklórnej skupiny - účasť na sústredení, myšlienka usporiadať 30.
septembra 1. ročník folklórnych slávností;
- upozornil na nedosypaný výkop pri základnej škole;
- odporučil osloviť vlastníkov pozemkov nachádzajúcich sa vedľa miestnej komunikácie na
Jurkovičovej ulici oproti rodinným domom p. Javorskej a p . Maťašovskej na pokosenie
vysokej trávy;
JUDr. Gabriel Bodnár - oslovíme vlastníkov pozemkov na pokosenie trávy.
- požiadal o predbežné vyčíslenie finančných nákladov na výstavbu kanalizácie na
Jurkovičovej ulici v dĺžke cca 550 m;
- informoval o pripravovanom futbalovom turnaji „Mundial“ dňa 8. júla;
- požiadal o informáciu k termínu doručenia príspevkov do obecných novín;
JUDr. Gabriel Bodnár - príspevky je potrebné doručiť prednostovi OcÚ do konca mesiaca
jún.
- požiadal o vykosenie trávy za oplotením multifunkčného ihriska smerom k potoku;
- informoval, že je potrebná nová elektrická prípojka pre požiarnu zbrojnicu podzemným
vedením; poznamenal, že niektoré práce si členovia DHZ zabezpečia svojpomocne.
JUDr. Gabriel Bodnár - el. prípojku môžeme realizovať podľa finančných možností
rozpočtu obce
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K 9) Návrh na uznesenie
Jaroslav Kuzmík prečítal prítomným poslancom návrh na uznesenia zo zasadnutia OcZ,
ktoré sú súčasťou tejto zápisnice.
K 10) 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 28. 06. 2017

JUDr. Gabriel B o d n á
starosta obce

Zapisovateľka:

Anna Zacharová

prednosta OcÚ
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UZNESENIA
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach, konaného dňa 21. 06. 2017

Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia:

K 2) Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
Uznesenie č. 337/2017
OcZ schvaľuje návrh programu ^asadnutia uvedený^ pozvánke s navrhovanou zmenou.

Dňa 28. 06. 2017

JUDr. Gabriel Bodnárfštaiosta obce v

Uznesenie č. 338/2017
OcZ schvaľuje overovateľov zápisnice Martu Šerfelovú, Ľubomíra Šoltísa a zapisovateľa
zápisnice Annu Zacharovú.

Dňa 28. 06. 2017

JUľ/j/ Gabriel Bodnár, starosta obce

Uznesenie č. 339/2017
OcZ volí Štefana Franka a Jaroslava Kuzmíka za členov návrhovej komisie

Dňa 28. 06. 2017

JUDŕ. Gabriel BodnárTstarostaNahce. ^

1/

_ ,

K 3) Správa o kontrole plnenia uznesení OcZ, Prerokovanie návrhu Plánu kontrolnej
činnosti na II. polrok 2017, odpovede na interpelácie poslancov z predchádzajúcich
zasadnutí OcZ
Uznesenie č. 340/2017
OcZ berie na vedomie Správu o kontro

Dňa 28. 06. 2017

ia uznesení prijatých OcZ.

JUD/\ Gabriel Bodnár, starosta obce'

Uznesenie č. 341/2017
OcZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti J3KO na II. polrok 2017.

Dňa 28. 06. 2017

JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce-'

/
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Uznesenie č. 342/2017
OcZ berie na vedomie odpovede
z predchádzajúcich zasadnutí

Dňa 28. 06. 2017

starostu obce

na

interpelácie

poslancov

OcZ

JUDr. Gabrieľ^odnárJstarosta obce
v

K 4) Prednesenie záverečnej správy o výsledku vykonanej kontroly Najvyšším
kontrolným úradom SR
Uznesenie č. 343/2017
OcZ berie na vedomie Protokol Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly
eGovernment a informačné systémy obcí a miest.

Dňa 28. 06. 2017

JU£)r. Gabriel Bodnár, starostítoibce^
y

č

y

K 5) Príprava organizačného tímu - Deň obce 26.8.2017
Uznesenie č. 344/2017
,
OcZ berie na vedomie informácii! o zloženf organizačného tímu na prípravu podujatia „Deň
obce 26.8.2017“.
J
<

Dňa 28. 06. 2017

JUDr. Gabriel Bodnárrstarosta obce

K 6) Opätovné prerokovanie odkúpenia pozemku pri futbalovom ihrisku, stanovenie
ceny
Uznesenie č. 345/2017
OcZ schvaľuje odkúpenie pozemku KN-C pare.č. 1563 v k.ú. Batizovce, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 302 m2 za cenu 16,59 €/m 2 od vlastníkov pozemku
uvedených na LV č. 909. Návrh na zápis do katastra nehnuteľností podá obec Batizovce
a uhradí poplatok za návrh na vklad pmva^k-nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.

Dňa 28. 06. 2017

JUDr. Gabriel Bodnár, ,starosta obce

K 7) Rôzne
Žiadosť Pozemkového spoločenstva urbarialistov, Batizovce o prerokovanie Návrhu „Zmeny
a doplnku č.5 ÚPO Batizovce“ v k. ú. Batizovce
Uznesenie č. 346/2017
OcZ konštatuje, že uzn. OcZ č. 202/2^6'oštaVp. v platnosti.

Dňa 28. 06. 2017

JUDr/Gabriel Bodnár,\Staró
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Žiadosť Michala Padarasa, ACHERON, Poprad o prenájom dvoch miestností v Dome smútku
Uznesenie č. 347/2017
OcZ berie na vedomie žiadosť Michala Padarasa, ACHERON, Poprad o prenájom dvoch
miestností v Dome smútku za ijčelom poskytovania služieb pre občanov.

Dňa 28. 06. 2017

„ / ...........

)ce
JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obc

Návrh na zmenu Územného plánu obce
Uznesenie č. 348/2017
OcZ schvaľuje začatie procesu na zmenu Územného plánu obce v cigánskej osade v k.ú.
Batizovce za účelom zmeny spôsobu využitianozem kov, ich rozparcelovania s možnosťou
následného prenájmu záujem com /
j
/

Dňa 28. 06. 2017

JUDr

/

rabriel ikídnár,

Ĺ

Návrh na odmeny poslancom OcZ"
Uznesenie č. 349/2017
OcZ schvaľuje poskytnutie jednorazovej odmeny poslancom:
- Ľubomírovi Soltísovi za aktívny prístup k vedeniu komisie sociálnej, rozvoja vzdelávania
a kultúry a za aktivitu v oblasti požiarnej ochrany a folklóru vo výške 500,- €
- Mgr. Vladimírovi Andrašovi za vedenie pamätnej knihy vo výške 150,- €
- Mariánovi Chromekovi za aktívny prístup k vedeniu komisie mládeže a športu a za aktivitu
v oblasti športu vo výške 150,- €
- Jaroslavovi Kuzmíkovi za aktívny prístup k vedeniu komisie výstavby, územného
plánovania a životného prostredia a verejného poriadku vo výške 150,- €
- Marte Serfelovej za aktívny postup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa verejných
vecí vo výške 100,- €.

Dňa 28. 06. 2017

Návrhová komisia:

JUDi/ Gabriel Bodnár, st josta óbee-

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
20. zasadnutie obecného zastupiteľstva
na deň 21. 06. 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. Prednesenie záverečnej správy o výsledku vykonanej kontroly Najvyšším kontrolným
úradom
5. Príprava organizačného tímu - Deň obce 26.8.2017
6. Opätovné prerokovanie odkúpenia pozemku pri futbalovom ihrisku, stanovenie ceny
7. Rôzne
8. Interpelácie poslancov, diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

Batizovce 16. 06. 2017

Zverejnené: 16.06.2017

Prezenčná listina
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Batizovciach, konaného dňa 21. 06. 2017

Meno a priezvisko

JUDr. Gabriel Bodnár

£>

Ľubomír Šoltís
Mgr. Vladimír Andraš
v

Štefan Franko
Ing. Patrik Františka
Marián Chromek
Jaroslav Kuzmík
Ing. František Lizák
Mgr. Cyril Nemec
v

Marta Serfelová
Ing. Angela Františková
Vladimír Belák
/¿i
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