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Zápisnica
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach
konaného dňa 25.10.2017
Čas konania:
Prítomní:

začiatok - 17.00 hod.
ukončenie - 19.20 hod.
podľa prezenčnej listiny

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 1 poslanec - F.Lizák
/ospravedlnený/.
K 2) Schválenie návrhu programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
JUDr. Gabriel Bodnár
- predložil návrh programu zasadnutia OcZ, požiadal prítomných o pripomienky
k predloženému návrhu. Zo strany poslancov neboli predložené pripomienky.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - Ľ.Šoltís, V.Andraš, Š.Franko, P.Františka, M.Chromek, J.Kuzmík, C.Nemec,
M.Serfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 1 - F.Lizák
OcZ schválilo program zasadnutia OcZ uvedený v pozvánke.
- navrhol zapisovateľa: Anna Zacharová
overovateľov zápisnice: Ľubomír Šoltís, Mgr. Cyril Nemec
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - Ľ.Šoltís, V.Andraš, Š.Franko, P.Františka, M.Chromek, J.Kuzmík, C.Nemec,
M.Serfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 1 - F.Lizák
OcZ schválilo zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
- predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: Mgr. Vladimír Andraš,
Ing. Patrik Františka
Hlasovanie za návrh:
za: 8 -Ľ.Šoltís, V.Andraš, Š.Franko, P. Františka, M.Chromek, J.Kuzmík, C.Nemec,
M.Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 1 - F.Lizák
OcZ zvolilo členov návrhovej komisie.
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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
prijatých uznesení za obdobie 29.08.2017 - 25.10.2017 z 24.zasadnutia OcZ a uznesení,
ktoré boli v plnení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ. V správe bolo skonštatované, že
uznesenie č.409/2014, č. 322/2017 a č. 326/2017 sú v plnení. Ostatné uznesenia sú splnené.
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:
Marta Serfelová
- návrh, na podnet občanov bývajúcich na ul. Hviezdoslavovej, odstrániť staré ovocné stromy
rastúce pri štátnej ceste - obec vstúpila do rokovania so Slovenskou údržbou ciest PSK,
spoločne po posúdení možností staré stromy odstránime;
- upozornenie na znečistenú pitnú vodu na Hviezdoslavovej ulici - PVPS a.s. Poprad poslala
písomné stanovisko, v ktorom poukázala na nekontrolovaný odber vody z hydrantu, pri
ktorom dochádza k znehodnoteniu pitnej vody. Zároveň pri preverení situácie bolo zistené,
že na vodovod, sieti na konci ulice bol nefunkčný hydrant, ktorý má slúžiť na vykonávanie
preplachov siete. PVPS hydrant vymenila a vykonala preplach verejného vodovodu na
Hviezdoslavovej ulici. Tieto opatrenia by mali uvedený problém odstrániť;
- sťažnosť občanov na nekvalitný signál káblovej televízie - bližšie bude vysvetlené v bode
Rôzne.
Mgr. Vladimír Andraš
- upozornenie na vyschnutý strom pri bare, ktorý je potrebné odstrániť a tiež na poškodenú
deravú lipu pri katolíckom kostole - vyschnutý strom bude odstránený v čase vegetačného
kľudu; po posúdení stavu lipy odborne spôsobilou osobou nie je potrebný zásah;
- upozornenie na poruchu verejného osvetlenia v obci na ul. Osloboditeľov, Nálepkova porucha bola spôsobená poškodením el. kábla na Tatranskej ulici, v súčasnosti je už
odstránená;
Jaroslav Kuzmík
- návrh zriadiť v parku p ri hoteli Guľa odberné miesto na napojenie el. energie - v prípade
potreby nové odberné miesto zrealizujeme;
- návrh zrezať r esp. skrátiť stromy na hornom detskom ihrisku, nakoľko stromy zo severnej
strany tienia občanom, ktorí tam majú rodinné domy - v čase vegetačného kľudu zvážime
riešenie daného stavu;
-problém týkajúci sa vykosenia pozemku na Hviezdoslavovej ulici - Poľnohospodárske
družstvo pozemok upravilo mulčovaním;
Ľubomír Soltís
- žiadosť o informáciu, či bol poškodený hydrant na Nálepkovej ulici už opravený - podľa
vyjadrenia PVPS a.s. Poprad sa nejedná sa o požiarny hydrant a z uvedeného dôvodu je len
zablendovaný.
- návrh zrealizovať betónové oplotenie futbalového ihriska — zahrnúť do rozpočtu obce na
budúci rok- cena betónového oplotenia je 50,- €/bm;
- vyčistenie kanála za rodinnými domami na Jurkovičovej ulici- kanál je už vyčistený;
- úprava terénu r esp. roh betónovej plochy pri pódiu v parku, ktorý vyčnieva nad terénom terén je upravený, betónová plocha bola dobetónovaná.
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OcZ zobralo na vedomie odpovede
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ.

starostu obce na interpelácie

poslancov OcZ

K 4) Správa HKO z vykonanej kontroly
Ing. Angela Františková - informovala o kontrole, ktorú vykonala na základe schváleného
Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017. Cieľom kontroly bolo zistenie stavu plnenia
rozpočtu obce za I. polrok 2017 - príjmov z podielových daní, daní vyberaných priamo obcou
a čerpanie rozpočtu v oblasti výdavkov. Skonštatovala, že je dodržaný princíp rozpočtového
hospodárenia. Obec hospodári v súlade so schváleným rozpočtom.
OcZ zobralo na vedomie Správu HKO č.3/2017 o kontrole plnenia rozpočtu obce.
K 5) Schválenie prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve obce - dvoch miestností
v Dome smútku pre Michala Padarasa ACHERON, Poprad
JUDr. Gabriel Bodnár - informoval, že OcZ na 24. zasadnutí 06.09.2017 prerokovalo
žiadosť Michala Padarasa ACHERON, Poprad o prenájom dvoch miestností v Dome smútku
a správu cintorína za účelom poskytovania cintorínskych služieb. OcZ chválilo zámer
prenajať časť nebytových priestorov - 2 miestnosti nachádzajúce sa v budove Domu smútku
súp. č. 377 vo vlastníctve Obce Batizovce, zapísanej na LV č. 1, k. ú. Batizovce na neurčitú
dobu nájmu s ročnou skúšobnou dobou za cenu nájmu 120,-€/ročne + energie a spôsob
prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Navrhol schváliť prenájom uvedených
priestorov.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - Ľ.Šoltís, VAndraš, Š.Franko, P.Františka, M.Chromek, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec
M.Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo pre Michala Padarasa ACHERON, Poprad prenájom časti nebytových
priestorov - 2 miestnosti nachádzajúce sa v budove Domu smútku súp. č. 377 vo vlastníctve
Obce Batizovce, zapísanej na LV č. 1, k. ú. Batizovce na neurčitú dobu nájmu s ročnou
skúšobnou dobou za cenu nájmu 120,-€/ročne + energie.
K 6) Schválenie prenájmu nehnuteľnosti - časť pozemku (cca 350 m2) KN-C parc.č.
3175/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve obce pre Jozefa
Chladoňa, Batizovce
JUDr. Gabriel Bodnár - informoval, že OcZ na 24. zasadnutí 06.09.2017 prerokovalo
žiadosť Jozefa Chladoňa, Batizovce o prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce (cca 350
m2) KN-C parc.č. 3175/1 na Nálepkovej ulici medzi rod. domami č. 142 a 143 za účelom
kosenia a pasenia hospodárskych zvierat na obdobie od 1.12.2017 do 30.11.2022. OcZ
chválilo zámer prenajať predmetnú časť pozemku na dobu nájmu od 01.12.2017 do
30.11.2022 za cenu nájmu 5,-€/ročne a spôsob prenájmu z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Navrhol schváliť prenájom časti predmetného pozemku.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - Ľ.Šoltís, VAndraš, Š.Franko, P.Františka, M.Chromek, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec
M.Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0

4
'y

OcZ schválilo pre Jozefa Chladoňa, Batizovce prenájom časti pozemku (cca 350 m ) KN-C
pare.č. 3175/1 vo vlastníctve obce zapísanej na LV č. 1, k. ú. Batizovce na Nálepkovej ulici
medzi rod. domami č. 142 a 143 za účelom kosenia a pasenia hospodárskych zvierat na
obdobie od 1.12.2017 do 30.11.2022 za cenu nájmu 5,-€/ročne.
K 7) Rôzne
JUDr. Gabriel Bodnár informoval o obecných aktivitách a doručenej korešpondencii:
- informoval, že pravdepodobne bude zverejnená výzva na poskytnutie dotácie na zriadenie
zberného dvora s 25% spoluúčasťou obce - zvážime jej výhodnosť pre obec. Taktiež má byť
zverejnená výzva na dobudovanie kanalizácie z programu KŽP /kvalita životného
prostredia/ a v prípade, že bude naša obec spĺňať podmienky, budeme sa o dotáciu uchádzať.
Máme spracovanú žiadosť na poskytnutie dotácie na dobudovanie kanalizácie v obci
z Environmentálneho fondu, ktorú je potrebné podať do konca tohto mesiaca. Obec podala
žiadosť na poskytnutie dotácie na zateplenie administratívnych budov - Domu služieb. Boli
splnené všetky podmienky, no pre nedostatok finančných prostriedkov sme dotáciu
nezískali;
- na podnet starostu obce bol vykonaný Spoločným obecným úradom vo Svite štátny stavebný
dohľad - obyvatelia domov č. 72 a 74 požiadali o pomoc pri riešení problému s p. Košom,
vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa medzi ich rodinnými domami, ktorý aj napriek
ich upozorneniam nevykonal udržiavacie práce, o ktoré ho požiadali - padajúce oplotenie,
zanedbaná strešná krytina. Na základe zistených skutočností bolo vlastníkovi uložené
opatrenie vykonať potrebné nevyhnutné udržiavacie práce;
- na niektorých uliciach v obci bola v spolupráci s PVPS a.s. Poprad vykonaná kontrola
vypúšťania dažďovej vody do obecnej splaškovej kanalizácie napustením dymu do
kanalizačného potrubia; boli zistené nedostatky a preto sme zatiaľ prostredníctvom
obecných novín vyzvali občanov na ich odstránenie, v opačnom prípade budeme musieť
pristúpiť k účinnejším opatreniam;
- sťažnosti na nekvalitný príjem káblovej televízie v obci sme už riešili v tomto roku,
považujeme to za porušovanie pravidiel zo strany spol. VARES, na niektorých uliciach je
signál dobrý, ale nie na všetkých, je potrebné zvážiť ďalší postup;
Vladimír Belák, prednosta OcÚ - uviedol, že terajší prevádzkovateľ káblovej televízie
nevykonal sľúbenú rekonštrukciu, ktorá mala byť zrealizovaná v letnom období, spol.
VARES nereagovala ani na písomnú žiadosť obce, navrhuje preto na začiatku budúceho
roka vrátiť sa k riešeniu problému a zvážiť ďalšieho prevádzkovateľa káblovej televízie
v obci.
- informácia o pripravovanom rokovaní starostov okolitých obcí na MsÚ vo Svite vo veci
prerokovania problematiky stavebného úradu na základe podnetu stavebníkov;
-d ň a 24.10.2017 sa uskutočnilo na návrh Obce Mengusovce rokovanie o zrušenie
dobývacieho priestoru „Batizovce“, kde vykonávala banskú činnosť spol. Štrkopiesky s.r.o.
Batizovce č. 674. Dobývací priestor sa nachádza v k.ú. Mengusovce a v k.ú. Batizovce.
Obec Mengusovce má záujem územie terajšieho dobývacieho priestoru využívať na iné
účely, hlavne na rekreačné účely a na výstavbu. Vzhľadom k tomu, že Obec Batizovce je
účastníkom tohto konania, je v zmysle vyžiadania Obvodného banského úradu v Spišskej
Novej Vsi potrebné doručiť písomné vyjadrenie k návrhu na zrušenie dobývacieho priestoru
„Batizovce“. Podľa „Bilancie zásob výhradných ložísk Slovenskej republiky“ k 1. januáru
2017 sú na ložisku „Batizovce - Svit (Batizovce) zásoby štrkopieskov vydobyté (nulové).
Starosta požiadal poslancov o stanovisko.
Poslanci v spoločnej diskusii skonštatovali, že ak už nie je vykonávaná ťažba v uvedenej
lokalite, nie je dôvod ponechávať územie ako dobývací priestor. Prípadne navrhujú terajšie
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územie dobývacieho priestoru zúžiť. Kompetentný pre zrušenie dobývacieho priestoru je
príslušný Obvodný banský úrad.
OcZ zobralo na vedomie konanie vo veci zrušenia dobývacieho priestoru „Batizovce“.
V ladim ír Belák
- upozornil, že je potrebné, aby organizácie zriadené obcou predložili svoje požiadavky na
poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce v termíne do 10. novembra 2017.
K 8) Interpelácie poslancov, diskusia
v

Ľubom ír Soltís
- poznamenal, že pred rodinným domom p. Kisackého je rozkopaný terén pravdepodobne
kvôli vodovodnej prípojke - požiadal o informáciu, či môže byť obec v tejto veci
menovanému nápomocná;
- informoval o spoločnom taktickom cvičení DHZO Batizovce a DHZO Šuňava, ktoré sa
uskutočnilo 18.10.2017 v areáli Poľnohospodárskeho družstva v Batizovciach a ďalších
aktivitách hasičského zboru v obci;
- podal bližšiu informáciu týkajúcu sa organizačného zabezpečenia a finančného
vyúčtovania folklórnych slávností v obci dňa 30.septembra 2017;
- uviedol, že na multifunkčnom ihrisku v obci bola na časti oplotenia osadená záchytná sieť;
- informoval o pripravovaných aktivitách kultúrnej komisie - pečenie vianočných oblátok,
v spolupráci s folklórnou skupinou návšteva starších občanov s koledami počas Vianoc;
- požiadal o informáciu, či sa ešte bude v tomto roku kosiť cintorín najmä na hroboch
v zadnej časti cintorína;
JUDr. Gabriel Bodnár - uviedol, že v závislosti od počasia môžeme pokosiť cintorín v tej
časti, kde to bude potrebné.
- upozornil, že na budove sály kultúrneho domu vyteká dažďová voda mimo zvodov;
- požiadal o informáciu, či p. Kostolníková už má dlh voči obci vyrovnaný;
JUDr. Gabriel Bodnár poznamenal, že menovaná dlh obci postupne spláca.
- informoval, že členovia DHZ chcú ešte v tomto roku uložiť do miestnej komunikácie
chráničku na zriadenie novej elektrickej prípojky k budove hasičskej zbrojnice.
Ing. František Lizák
- požiadal o bližšiu informáciu k možnosti zriadenia zberného dvora v obci;
JUDr. Gabriel Bodnár - poznamenal, že náklady na zriadenie zberného dvora sú vo výške
cca 400 tis. €, je potrebné nájsť vhodnú lokalitu na jeho umiestnenie. Pre občanov je
k dispozícii na dvore obecného úradu kontajner na bežný drobný stavebný odpad.
- pochválil nové drevené informačné tabule umiestnené v obci;
- poznamenal, že terajšie oplotenie v parku pri hoteli Guľa je už pomerne zastarané, navrhuje
do budúcna uvažovať s jeho rekonštrukciou.
Mgr. V ladim ír A ndraš
- poďakoval zamestnancom obce za spracovanie virtuálneho cintorína na webovej stránke
obce;
- tlmočil poďakovanie vedenia Mestskej knižnice vo Svite za poskytnutý knižný fond vyradené knihy z obecnej knižnice a vyslovil tiež poďakovanie zamestnancom obce za ich
dovoz;
- odovzdal poslancom poďakovanie evanjelického p. farára za poskytnutie dotácie na
vybudovanie ihriska;
- požiadal o informáciu k prenájmu priestorov v bývalej ev. škole.

6

JUDr. Gabriel Bodnár - uviedol, že evanjelickému cirkevnému zboru bola zaslaná písomná
žiadosť o prenájom priestorov bývalej školy s upresneným zámerom využitia priestorov.
Navrhol poslancom uskutočniť prehliadku uvedených priestorov.
v

Marta Serfelová
- poznamenala, že bola oslovená p. Jánom Alexajom ohľadom prenájmu priestorov od
Bratskej jednoty baptistov, či obec aj naďalej záujem o ich priestory.
JUDr. Gabriel Bodnár - uviedol, že obec písomne požiadala Bratskú jednotu baptistov
o odkúpenie resp. prenájom priestorov v ich vlastníctve na zriadenie „Batizovskej izby“.
Doposiaľ nám nebolo doručené žiadne písomné stanovisko, obec preto hľadá ďalšiu vhodnú
nehnuteľnosť, záujem o uvedené priestory pretrváva naďalej.
Ľubomír Šoltís
- požiadal o súčinnosť zo strany obce na odpratanie konárov zo spíleného stromu a lístia za
hasičskou zbrojnicou.
Marián Chromek
- požiadal o informáciu, či plánujeme na budúci rok realizovať opravu miestnej komunikácie
po výstavbe kanalizácie na Komenského ulici;
JUDr. Gabriel Bodnár - na budúci rok bude pre obec prioritou dobudovanie kanalizácie na
Jurkovičovej a Školskej ulici a preto opravu miestnej komunikácie zatiaľ neplánujeme, nie
je to však vylúčené.
- poďakoval Klubu žien v Batizovciach za peknú výstavku ručných prác.
Mgr. Cyril Nemec
- požiadal o informáciu, či sa neuvažuje umiestniť kamerový systém aj na Partizánskej ulici.
JUDr. Gabriel Bodnár - plánujeme postupne pokryť kamerovým systémom aj ďalšie časti
obce, no v súčasnosti nemáme dostatočné pokrytie signálu, preto je potrebné zriadiť ďalší
prípojný bod.
v

Marta Serfelová
- upozornila na neukončenú povrchovú úpravu miestnej komunikácie na Hviezdoslavovej
ulici, ktorú mal urobiť stavebník po prekopávke cesty;
- požiadala o informáciu, kedy bude otvorená prevádzka pohostinstva v dome služieb
a zároveň požiadala, aby boli dodržiavané otváracie hodiny a poriadok v okolí pohostinstva.
Jaroslav Kuzmík
- navrhol v rámci finančných možností znížiť v sále kultúrneho domu strop.
JUDr. Gabriel Bodnár - poznamenal, že je potrebné túto investíciu zahrnúť do rozpočtu
obce na budúci rok a v rámci možností priestor sály kultúrneho domu zrekonštruovať.
Ing. Patrik Františka
- pripomenul osadenie snehových zábran na Poľnej ulici;
- požiadal zahrnúť do rozpočtu obce úpravu miestnej komunikácie na Poľnej ulici.
JUDr. Gabriel Bodnár - bude potrebné odvodniť komunikáciu na ul. Poľnej a tiež
vybudovať parkovacie miesta pri cintoríne.
JUDr. Gabriel Bodnár
- informoval, že 11.11.2017 sa v obci uskutoční súťaž o najlepšie víno „Batizovske
vinobranie“;
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- navrhol zmenu termínu nasledujúceho zasadnutia OcZ, ktoré sa malo konať 6.decembra na
13.decembra 2017 o 17.00 hod. Poslanci s návrhom súhlasili.
K 9) Návrh na uznesenie
Ing. Patrik Františka prečítal prítomným poslancom návrh na uznesenia zo zasadnutia OcZ.
Uznesenia z 25. 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 OcZ je prílohová časť - uznesenia, pozvánka
s programom zasadnutia, prezenčná listina, k bodu programu:
V Batizovciach 02. 11. 2017

Vladimír B e l á k
prednosta OcÚ
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Overovatelia zápisnice:

Ľubomír Šoltís
Mgr. Cyril Nemec

Zapisovateľka:

Anna Zacharová
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UZNESENIA
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach, konaného dňa 25. 10. 2017
Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia:

K 2) Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
Uznesenie č. 379/2017
OcZ schvaľuje návrh prograrnu/Zasadnuti^uVeH

Dňa 02. 11. 2017

ózvánke.

JUW . Gabriel Bodnár, starosta obce

Uznesenie č. 380/2017
OcZ schvaľuje overovateľov zápisnice Ľubomíra Šoltísa, Mgr. Cyrila Nemca a zapisovateľa
zápisnice Annu Zacharovú.

Dňa 02. 11. 2017

JUDr.Gabriel BodnárrsTarosia obce

Uznesenie č. 381/2017
OcZ volí Mgr. Vladimíra Andt^ša a Ing. Patrika Františkjťza členov návrhovej komisie.

Dňa 02. 11. 2017

JUDŕ. Gabriel Bo

>ta o b a

JD '
K 3) Správa o kontrole
ole plnenia
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ

OcZ,

odpovede na interpelácie poslancov

Uznesenie č. 382/2017
OcZ berie na vedomie Správu p kontrole plnenia uznesení prijatých OcZ.
/c,

ŕ0/ © V\
Dňa 02. 11. 2017

JUDŕ. Gabriel

Uznesenie č. 383/201'
OcZ berie na vedomie odpovede
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ.

starostu

obce

na

interpelácie

poslancov

OcZ

9

K 4) Správa HKO z vykonanej kontroly
Uznesenie č. 384/2017
OcZ berie na vedomie Správu HKO Č.3/201J

onllrole plnenia rozpočtu obce.

Dňa 02. 11.2017
K 5) Schválenie prenájmu nebytovyCtípriestorov vo vlastníctve obce - dvoch miestností
v Dome smútku pre Michala Padarasa ACHERON, Poprad
Uznesenie č. 385/2017
OcZ schvaľuje pre Michala Padarasa ACHERON, Poprad prenájom časti nebytových
priestorov - 2 miestnosti nachádzajúce sa v budove Domu smútku súp. č. 377 vo vlastníctve
Obce Batizovce, zapísanej na LV č. 1, k. ú. Batizovce na neurčitú dobu nájmu s ročnou
skúšobnou dobou za cenu nájmu 120,-€/ročne + energie.

Dňa 02. 11.2017
K 6) Schválenie prenájmu nehnuteľnosti - časť pozemku (cca 350 m ) KN-C parc.č.
3175/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve obce pre Jozefa
Chladoňa, Batizovce
Uznesenie č. 386/2017
OcZ schvaľuje pre Jozefa Chladoňa, Batizovce prenájom časti pozemku (cca 350 m ) KN-C
parc.č. 3175/1 vo vlastníctve obce zapísanej na LV č. 1, k. ú. Batizovce na Nálepkovej ulici
medzi rod. domami č. 142 a 143 za účelom kosenia a pasenia hospodárskych zvierat na
obdobie od 1.12.2017 do 30.11.2022 za cenujoáimu 5,-€/ročne.

Dňa 02. 11.2017
K 7) Rôzne
Uznesenie č. 387/2017
OcZ prerokovalo návrh na zrušenie dobývacieho priestoru „Batizovce“ v k. ú. Mengusovce
a k. ú. Batizovce a berie na vedomie konanie vo veci zrušenia dobývacieho priestoru
„Batizovce“.
-

Dňa 02. 11.2017

10

K 8) Interpelácie poslancov, diskusia
Uznesenie č. 388/2017
OcZ berie na vedomie interpelácie posla:

Dňa 02. 11. 2017

JUDr/.Gabriel Boéfiarľ staros

Uznesenie č. 389/2017
OcZ berie na vedomie informáciu starostu obce o zmene termínu plánovaného zasadnutia

STAROSTA OBCE B A T I 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
25. zasadnutie obecného zastupiteľstva
na deň 25. 10. 2017 /streda/ so začiatkom o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného
úradu Batizovce s nasledovným návrhom programu:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhu programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
3. Správa o kontrole plnenia prijatých uznesení OcZ, odpovede na interpelácie poslancov
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
4. Správa HKO z vykonanej kontroly
5. Schválenie prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve obce - dvoch miestností
v Dome smútku pre Michala Padarasa ACHERON, Poprad
6. Schválenie prenájmu nehnuteľnosti - časť pozemku (cca 350 m2) KN-C pare.č.
3175/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve obce pre Jozefa
Chladoňa, Batizovce.
7. Rôzne
8. Interpelácie poslancov, diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

Batizovce 16. 10. 2017

Zverejnené: 16.10.2017

Prezenčná listina
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Batizovciach, konaného dňa 25.10.2017

Marián Chromek
Jaroslav Kuzmík
Ing. František Lizák
Mgr. Cyril Nemec
v

Marta Serfelová
Ing. Angela Františková
Vladimír Belák
fTKAJr

