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Zápisnica
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach
konaného dňa 18.04.2018
Čas konania:
Prítomní:

začiatok - 17.00 hod.
ukončenie - 20.00 hod.
podľa prezenčnej listiny

K 1) Otvorenie
JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítom ných. Skonštatoval,
že sú prítomní všetci poslanci a OcZ je uznášania schopné.
K 2) Schválenie návrhu program u, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej kom isie
JUDr. Gabriel Bodnár
- predložil návrh program u zasadnutia OcZ, požiadal prítom ných o pripom ienky
k predloženému
návrhu. Zo strany poslancov neboli predložené návrhy na zmenu
programu.
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 p ri hlasovaní: 0
OcZ schválilo program zasadnutia OcZ uvedený v pozvánke.
- navrhol zapisovateľa: Anna Zacharová
overovateľov zápisnice: Mgr. Vladimír Andraš, Ing. František Lizák
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 p ri hlasovaní: 0
OcZ schválilo zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
- predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: Mgr. Cyril N em ec, Marta
Serfelová.
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 p ri hlasovaní: 0
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
JUDr. Gabriel Bodnár - z dôvodu neprítomnosti HKO na zasadnutí OcZ predložil správu
o kontrole plnenia uznesení prijatých na 27. zasadnutí OcZ a uznesení, ktoré boli v plnení
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ. V správe bolo skonštatované, že uznesenie č.409/2014,
322/2017, 326/2017 sú v plnení a uzn.č.426/2017 nie je splnené. Ostatné uznesenia sú
splnené.
OcZ zobralo na vedom ie Správu o kontrole prijatých uznesení.
JUDr. Gabriel Bodnár odpovedal na interpelácie poslancov, ktoré neboli zodpovedané
priamo na predchádzajúcich zasadnutiach OcZ.
K interpeláciám poslancov:
Jaroslav Kuzmík
- návrh osloviť občanov, ktorí majú dažďovú kanalizáciu napojenú do splaškovej kanalizácie
na odstránenie nedostatkov - v súčasnosti je obec v rokovaní so Slovenským
vodohospodárskym podnikom , š.p. OZ Košice ohľadom vypúšťania odpadových vôd.
Občanom bude zaslaný spoločný list, resp. výzva, na prim eranom spôsobe oznám enia
pracujeme.
- návrh na doplnenie verejného osvetlenia v dolnej časti obce na Záhradnej ulici v súčasnosti zrealizujeme umiestnenie chráničky popod cestu pretláčaním , kde bude viesť
kábel verejného osvetlenia.
OcZ zobralo na vedom ie odpovede starostu obce na interpelácie poslancov OcZ
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ.
K 4) Správa HKO o kontrolnej činnosti - Kontrola použitia bežných výdavkov obce za
tovary a služby za rok 2017
JUDr. Gabriel Bodnár - poznamenal, že cieľom kontroly bolo zistiť dodržiavanie
hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri nakladaní s finančným i prostriedkami.
V správe bolo skonštatované, že neboli zistené nedostatky.
OcZ zobralo na vedom ie Správu HKO o kontrolnej činnosti - K ontrola použitia bežných
výdavkov obce za tovary a služby za rok 2017.
K 5) M onitorovacia správa o programovom rozpočte Obce Batizovce za rok 2017
JUDr. Gabriel Bodnár - skonštatoval, že písomný materiál bol poslancom doručený.
K predloženému materiálu neboli zo strany poslancov vznesené pripom ienky.
OcZ zobralo M onitorovaciu správu o programovom rozpočte na vedomie.
K 6) Záverečný účet Obce Batizovce za rok 2017 a stanovisko HKO k Záverečném u účtu
obce za rok 2017
Ing. Mária M elicherová - poznamenala, že v zmysle § 16 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je obec povinná údaje o rozpočtovom
hospodárení súhrnne spracovať do záverečného účtu obce. Skonštatovala, že materiál bol
poslancom doručený a požiadala o pripomienky. K predloženému m ateriálu neboli zo strany
poslancov vznesené pripom ienky.
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JUDr. Gabriel Bodnár - predložil písomné stanovisko hlavnej kontrolórky obce, ktorá v
návrhu Záverečného účtu obce Batizovce za r.2017 hodnotila celkové hospodárenie obce
v roku 2017 kladne a odporučila OcZ schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad.
OcZ zobralo na vedomie Stanovisko HKO k návrhu Záverečného účtu obce Batizovce za rok
2017.
Hlasovanie za schválenie celoročného hospodárenia obce:
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 p ri hlasovaní: 0
OcZ schválilo celoročné hospodárenie Obce Batizovce bez výhrad.
Hlasovanie za p revo d prebytku na účet rezervného fo n d u obce:
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 p ri hlasovaní: 0
OcZ schválilo prevod nepoužitej časti peňažného fondu a sumy prebytku v celkovej výške
73 323,46 € na účet rezervného fondu Obce Batizovce.
K 7) Úprava rozpočtu obce na rok 2018 - 1. rozpočtové opatrenie - výstavba kanalizácie
na Jurkovičovej ulici a rekonštrukcia miestnych kom unikácií na uliciach K om enského,
Poľná
JUDr. Gabriel Bodnár - informoval, že obci bola schválená dotácia na poskytnutie
finančných prostriedkov na výstavbu kanalizácie vo výške 120 tis. € z Environm entálneho
fondu. Jedná sa o dobudovanie kanalizácie na Jurkovičovej ulici, zo strany obce je potrebná
finančná spoluúčasť. Zároveň poznamenal, že je potrebná úprava zvršku miestnych
komunikácií ul. Poľnej a ul. Komenského. Predložil návrh cenovej kalkulácie podľa
finančných m ožností obecného rozpočtu, v rámci ktorej by bola vykonaná úprava MK na
Poľnej ulici vo výške cca 22 tis €, vybudovanie parkovacích miest pri cintoríne cca 5 tis. €
a úprava časti miestnej komunikácie na Komenského ulici od futbalového ihriska po ul.
Kukučínovu vo výške cca 150 tis. €, ceny sú uvedené bez DPH. Súčasná finančná situácia
nám neumožňuje zrealizovať úpravu celej dĺžky miestnej kom unikácie na Kom enského ulici.
Požiadal poslancov o ich stanoviská.
Ľubomír Soltís - uviedol, že ideálne by bolo upraviť celú Komenského ulicu nielen jej časť.
Ing. František Lizák - potvrdil stanovisko Ľ.Šoltísa, no keďže obec nem á dostatok financií
súhlasí s predloženým návrhom zrealizovať len časť ul. Komenského.
Mgr.Vladimír A ndraš, Štefan Franko, Marta Serfelová, Jaroslav K uzm ík - stotožnili sa
s uvedeným stanoviskom Ing. Lizáka.
Marián Chrom ek a Mgr. Cyril Nem ec - zastávajú názor, že by bolo vhodné upraviť celú
Komenského ulicu, nakoľko je po výstavbe kanalizácie v nevyhovujúcom stave a býva tam
viac občanov ako na Poľnej ulici.
JUDr. Gabriel Bodnár - poznamenal, že v prípade, že by sa nerealizovala úprava MK na
Poľnej ulici, finančné prostriedky by nepostačovali na úpravu celej K om enského ulice.
Ing. Patrik Františka - uviedol, že úprava miestnej kom unikácie na Poľnej ulici je v riešení
už viac ako 12 rokov, nie je predpoklad, že by sa tam budovala kanalizácia, nakoľko rodinné
v
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domy sú už napojené na kanalizáciu na Nálepkovej ulici. Potvrdil, že finančné prostriedky by
nepostačovali na úpravu celej Komenského ulice.
JUDr. Gabriel Bodnár - navrhol uzavrieť diskusia so záverom, že rekonštrukcia miestnych
komunikácií na Poľnej ulici s vybudovaním parkovacích m iest pri cintoríne a časti
Komenského ulice (od futbalového ihriska po ul. K ukučínovu tzv. Franekovec) bude
zrealizovaná podľa predloženého návrhu.
Ing. Mária M elicherová - poznamenala, že z hospodárenia obce vznikol prebytok
hospodárenia, ktorý bol uznesením OcZ presunutý do rezervného fondu. O
použití
rezervného fondu rozhoduje OcZ zapracovaním do rozpočtu obce. Predložila návrh na
úpravu rozpočtu:
Príjmové finančné operácie:
65 515 ,-€
- prevod z rezervného fondu
Výdavky:
52 265 ,-€
- rekonštrukcia miestnych komunikácií
3 250 ,-€
- odvod MŠ z prebytku na kapitálové výdavky
10 000,- €
- odvod ZŠ z prebytku na kapitálové výdavky
65 515 ,-€
Celkové navýšenie príjmov
65 515 ,-€
Celkové navýšenie výdavkov
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 p ri hlasovaní: 0
OcZ schválilo úpravu rozpočtu obce na rok 2018 - 1. rozpočtové opatrenie.
K 8) Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce
Ing. M ária M elicherová - poznamenala, že M aterská škola Batizovce, Základná škola
Batizovce, MO M atice slovenskej Batizovce, Centrum voľného času Svit a SZPB ZO
Batizovce požiadali o poskytnutie dotácií na rok 2018. Je potrebné schváliť poskytnutie
a výšku dotácií jednotlivým žiadateľom. Zároveň upozornila, že niektorí žiadatelia o dotácie,
hlavne Obecný futbalový klub Batizovce, si nesplnili podm ienky stanovené pri poskytnutí
dotácií - neskoré vyúčtovanie, nepredložené potrebné doklady a pod.
Poslanci v spoločnej diskusii poznamenali, že je potrebné dôrazne upozorniť žiadateľov
o dôsledné dodržiavanie podm ienok pri poskytnutí dotácií, v opačnom prípade nebude
v nasledujúcom období dotácia poskytnutá.
JUDr. Gabriel Bodnár - informoval o jednotlivých požadovaných výškach dotácií a
predložil návrh na ich schválenie:
- M aterská škola Batizovce vo výške 5 000,- €
- Základná škola Batizovce vo výške 5 000,- €
- MO Matice slovenskej Batizovce vo výške 700,- €
- Centrum voľného času Svit vo výške 1 656,27 €
- SZPB ZO Batizovce vo výške 200,- €.
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 schválilo poskytnutie dotácií z rozpočtu obce.
K 9) Prerokovanie prenájm u budovy bývalej školy vo vlastníctve Cirkevného zboru
ECAV na Slovensku Batizovce
JUDr. Gabriel Bodnár - uviedol, že OcZ na predchádzajúcich zasadnutiach prejavilo
záujem o prenájom, resp. odkúpenie budovy bývalej školy vo vlastníctve Cirkevného zboru
ECAV na Slovensku Batizovce na účely zriadenia „Batizovskej izby“ . D ňa 9.3.2018 bolo
obci doručené stanovisko presbyterstva, v ktorom súhlasí s prenájm om budovy pre obec
s požiadavkami, ktoré budú zapracované v zmluve o prenájme.
Ľubomír Šoltís - navrhol, aby v zmluve o nájme bolo uvedené, že investície vynaložené
obcou budú odpočítané z výšky nájmu, odporučil dlhodobý prenájom 1 0 - 1 5 rokov.
Poslanci po spoločnej rozprave odporúčajú do zm luvných podm ienok zapracovať, že
investície vynaložené obcou budú odpočítané z výšky nájmu.
JUDr. Gabriel Bodnár - navrhol schváliť prenájom budovy bývalej školy vo vlastníctve
Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Batizovce.
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 p ri hlasovaní: 0
OcZ schválilo prenájom budovy bývalej školy vo vlastníctve Cirkevného zboru ECAV na
Slovensku Batizovce.
K 10) Prerokovanie ponuky na odkúpenie budovy súp.č. 380 od Bratskej jednoty
baptistov, cirkevný zbor Poprad
JUDr. Gabriel Bodnár - poznam enal, že OcZ na predchádzajúcich zasadnutiach prejavilo
záujem o prenájom, resp. odkúpenie budovy súp.č. 380 od Bratskej jednoty baptistov,
cirkevný zbor Poprad na účely zriadenia „Batizovskej izby“ . Obci bola doručená ponuka na
odkúpenie budovy súp.č. 380 za cenu 18.000,-€.
Poslanci v spoločnej diskusii dospeli k záveru, že záujem o odkúpenie budovy pretrváva,
navrhujú odkúpenie budovy zahrnúť do rozpočtu obce na budúci rok, vstúpiť do ďalšieho
rokovania s vlastníkom budovy a uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve.
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 p ri hlasovaní: 0
OcZ zobralo na vedom ie ponuku na odkúpenie budovy súp.č. 380 od Bratskej jednoty
baptistov, cirkevný zbor Poprad a odporučilo starostovi rokovať o odkúpení budovy formou
uzatvorenia zm luvy o budúcej zmluve.
K 11) Prerokovanie stanoviska k nevyhovujúcemu technickém u stavu súčasnej budovy
Pošty vo vlastníctve Slovenskej pošty a.s.
JUDr. Gabriel Bodnár - informoval, že Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica dňa 12.3.2018
doručila na vyžiadanie obce svoje stanovisko k ďalšiemu prevádzkovaniu pošty v obci.
Objekt, v ktorom sa nachádza prevádzka pošty je v nevyhovujúcom stave a preto je potrebné
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v čase do 30.6.2018 zo statických dôvodov riešiť presťahovanie pošty do iných vhodných
priestorov. Môže nastať aj situácia, že pošta v obci bude zrušená a poštové služby by boli
presunuté do mesta Svit, čo obec striktne odmieta. Obec má záujem o zachovanie poštových
služieb, v súčasnosti nemá vhodné priestory na prenájom, je naďalej v intenzívnom rokovaní
so zástupcami Slovenskej pošty.
OcZ zobralo na vedomie stanovisko Slovenskej pošty a.s. k ďalšiem u prevádzkovaniu pošty
v obci.
K 12) Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2018 obce Batizovce, ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť územnoplánovacej dokum entácie „Zmena a doplnok č.7 Územ ného plánu obce
Batizovce“
JUDr. Gabriel Bodnár - informoval, že Zm ena a doplnok č. 7 je vypracovaná v súlade
s platnou legislatívou. Riešené územie sa nachádza na juhovýchodnom okraji k.ú. Batizoviec
mimo zastavaného územia obce a zahŕňa pozemky podľa registra KN-C pare. č. 4332 a 4333.
Návrh Zmeny a doplnku č. 7 Ú P N -0 Batizovce v riešenom území spočíva predovšetkým
v zmene funkčného využitia predmetného územia z plochy využívanej ako orná pôda, TTP
na plochu pozemkov rodinných domov. Zároveň plocha medzi jestvujúcou výstavbou a
navrhovanou zmenou sa mení na výstavbu rodinných domov ako výhľad. N ávrh „Územný
plán obce Batizovce - ZaD č. 7“ bol spracovaný projektovou kanceláriou Arkáda, Poprad,
hlavný riešiteľ:
Ing. arch. Ivan Smolec, autorizovaný architekt. Obec Batizovce
splnomocnením zabezpečila obstarávanie návrhu zmeny a doplnku prostredníctvom odborne
spôsobilej osoby Ing. arch. Jarmily Vojtaššákovej.
Na základe dodržaného procesného postupu, ako aj vecnej a obsahovej úplnosti Ing. arch.
Jarmila Vojtaššáková odporúča schváliť Územný plán obce Batizovce - ZaD č. 7“ .
Starosta obce predložil návrh na prijatie uznesení:
OcZ berie na vedomie
1. správu o prerokovaní návrhu „Zmena a doplnok č. 7 Územného plánu obce Batizovce“
vypracovanú odborne spôsobilou osobou na zabezpečovanie obstarávania ÚPD a ÚPP
Ing. arch. Jarmilou Vojtaššákovou.
2. výsledky prerokovania návrhu „Zm ena a doplnok č. 7 Územného plánu obce Batizovce“ .
3. výsledok preskúmania návrhu „Územný plán obce Batizovce - Z a D č. 7 Okresným
úradom v Prešove - odborom výstavby a bytovej politiky vyjadrený v stanovisku č. OÚPO-OVBP1- 2018/17987/36129 zo dňa 09.04.2018.
OcZ súhlasí s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách, pripom ienkach a nám ietkach
vznesených v procese prerokovania návrhu „Zm ena a doplnok č. 7 Ú zem ného plánu obce
Batizovce“ .
OcZ schvaľuje Návrh územnoplánovacej dokumentácie „Zm ena a doplnok č. 7 Územného
plánu obce Batizovce“ spracovaný Arkáda, projektová kancelária, Levočská 866, 058 01
Poprad, hlavný riešiteľ: Ing.arch. Ivan Smolec registračné číslo SKA 0561 AA).
OcZ žiada
1. vyhotoviť o obsahu zmeny a doplnku územ ného plánu obce registračný list, ktorý spolu
s kópiou uznesenia o schválení doručiť M inisterstvu dopravy a výstavby SR
Zodpovedný :starosta, obstarávateľ
Termín: do 3 m esiacov od schválenia
2. označiť dokumentáciu zm eny a doplnky územného plánu obce schvaľovacou doložkou
Zodpovedný: starosta, obstarávateľ
Termín: do 3 m esiacov od schválenia
3. uložiť zmeny a doplnky územného plánu obce v obci a na Okresný úrad v sídle kraja
Zodpovedný : starosta, obstarávateľ
Termín : 3 mesiace
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Hlasovanie za návrh na prijatie uznesení:
za: 9 - Ľ.Šoltís, V.Andraš, Š.Franko, P.Františka, M.Chromek, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec,
M.Šerfelová
proti: O
zdržal sa: O
neprítomní p ri hlasovaní: O
OcZ schválilo predložený návrh uznesení.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie na prijatie VZN:
OcZ sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť územnoplánovacej dokumentácie „Zm ena a doplnok č. 7 Územ ného plánu obce
Batizovce“ .
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 sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2018.
K 13) Prerokovanie súčasného technického stavu TKR v obci
JUDr. Gabriel Bodnár - podal informáciu o niektorých technických problém och pri
prevádzkovaní káblovej televízie v obci, ktorú zabezpečuje poskytovateľ digitálnych služieb
spoločnosť VARES s.r.o. Banská Bystrica. Zároveň poznam enal, že obec je v súčasnosti
v rokovaní s ďalšími poskytovateľmi digitálnych služieb so spoločnosťou UPC a Telekom.
Poslanci v spoločnej rozprave skonštatovali, že už dlhodobo dochádza k porušovaniu
zmluvných podmienok zo strany spoločnosti VARES.
OcZ zobralo na vedom ie informáciu o súčasnom technickom stave TKR v obci.
K 14) Rôzne
JUDr. Gabriel Bodnár informoval o obecných aktivitách a doručenej korešpondencii:
- informácia o problém e spodnej vody v objekte hotela Guľa;
- späť vzatie žaloby na Okresnom súde vo veci Slovakia INN z dôvodu, že ďalšie konanie je
už bezpredmetné;
- doručené Rozhodnutie Okresného úradu Poprad vo veci vydania povolenia na mimoriadny
lov líšky, ktorá sa voľne pohybuje v niektorých častiach obce;
- žiadosť spol. A&B Design s.r.o. Batizovce o prenájom sály kultúrneho domu + prístavku na
ples v termíne od 10.01. do 12.01.2019;
- informácia o možnosti v ďalšom období uchádzať sa o nenávratnú finančnú podporu
z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu ČOV. Je potrebné schváliť začatie prác na
projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k projektu „ Revitalizácia ČOV
Batizovce“.
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 p ri hlasovaní: 0
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OcZ schválilo začatie prác na projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k projektu „
Revitalizácia ČOV Batizovce“ .
-N a základe zákona o ochrane pred požiarmi budú v jarných m esiacoch členovia DHZ a
DHZO v obci vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky v obytných domoch
a ďalších objektoch. Je potrebné schváliť návrh Plánu preventívnych protipožiarnych kontrol
v obytných dom och a objektoch na r.2018 a zloženie kontrolných skupín.
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
neprítomní p ri hlasovaní: 0
OcZ schválilo Plán preventívnych protipožiarnych kontrol v obytných dom och a objektoch
na r.2018 a zloženie kontrolných skupín.
- Michal Bobko, Batizovce požiadal o schválenie využívania časti pozem ku cca 45 m 2,
pare.č. 231/3 za Domom služieb vo vlastníctve obce v blízkosti prevádzky Krčmy Habeš,
ktorej priestory m á v prenájm e od obce. Na uvedenom pozem ku m á záujem zriadiť prekrytý
prístrešok a detské ihrisko.
V prípade súhlasného stanoviska OcZ je potrebné schváliť dodatok k nájomnej zmluve
v nasledovnom znení:
Dopĺňa sa článok II. bod 2. nasledovne: Predm etom prenájmu je aj časť pozem ku KNC
pare.č. 231/3 vedeného na LV č.l v k.ú. Batizovce vo vlastníctve obce o vým ere 45 m 2,
ktorá je presne špecifikovaná v situačnom výkrese, ktorý žiadateľ priložil k žiadosti.
Ďalej sa dopĺňa čl. V. bod 16. nasledovne: N ájom ca zabezpečí na vlastné náklady
a zodpovednosť bezpečné využívanie časti pozem ku KNC pare.č. 231/3 vedeného na LV č.l
v k.ú. Batizovce vo vlastníctve obce vo výmere 45 m 2 na účely zriadenia a prevádzky
prestrešenej terasy a detského ihriska, ako aj následnú starostlivosť počas celej doby
prenájmu.
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 p ri hlasovaní: 0
OcZ schválilo Dodatok č.l k nájomnej zmluve NZ-03-2017 zo dňa 26.9.2017 pre nájomcu
Michala Bobka.
- informácia o prejavenom záujm e p.Eduarda Ribara, Batizovce o výstavbu rodinných domov
v obci v časti, ktorá sa nachádza v blízkosti ul. Hviezdoslavovej a je určená v súlade
s územným planom na výstavbu rodinných domov; nakoľko v uvedenej lokalite nie je
vybudovaná miestna kom unikácia, je ochotný akceptovať vybudovanie novej časti miestnej
komunikácie a inžinierskych sietí na vlastné náklady pre vydanie kolaudačných rozhodnutí.
Obec by na vlastné náklady dala vypracovať projektovú dokumentáciu.
K 15) Interpelácie poslancov, diskusia
v

Marta Serfelová
- predložila požiadavku členiek Klubu žien Batizovce na m ožnosť rozvozu obedov pre
niektorých dôchodcov, nakoľko sa počet záujem cov oproti predošlém u obdobiu zvýšil;
JUDr. Gabriel Bodnár - uviedol, že obec preverí túto možnosť. V súčasnosti je táto služba
dostupná prostredníctvom firmy M artek p. Františkom Dračkom.
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- požiadala o možnosť úpravy hlavnej cesty cez obec - oprava vým oľov;
JUDr. Gabriel Bodnár - poznamenal, že nakoľko sa nejedná o m iestnu kom unikáciu, obec
písomne osloví kompetentných.
- odporučila požiadať stavebníka p. Pavlicu, ktorý prekopal m iestnu kom unikáciu na
Hviezdoslavovej ulici, na dokončenie povrchovej úpravy miestnej kom unikácie zaliatím
škár - spojov asfaltom;
- požiadala o bližšiu inform áciu k poskytovaniu cintorínskych služieb spoločnosťou Acheron
Poprad;
JUDr. Gabriel Bodnár - uviedol, že spoločnosť zatiaľ nevyvíjala žiadnu činnosť, má
prenajaté priestory v Dome smútku, predpokladáme, že v zim nom období nebolo vhodné
upravovať tieto priestory, obec bude kontaktovať konateľa spoločnosti.
- požiadala o inform áciu k možnosti využívania miestnosti v Dome služieb pre Klub žien
Batizovce.
JUDr. Gabriel Bodnár - poznamenal, že situáciu preveríme, ak o prenájom uvedených
priestorov neprejaví záujem Slovenská pošta, môžu byť uvedené priestory poskytnuté Klubu
žien, prípadne iný priestor na poschodí v budove.
Mgr. Cyril Nemec
- požiadal o zabezpečenie opravy výmoľov na križovatke ulíc N álepkova a Partizánska;
JUDr. Gabriel Bodnár - informoval, že v súčasnosti už vykonávam e opravy výtlkov na
miestnych komunikáciách.
- predložil požiadavku viacerých vodičov, ktorí sa sťažujú na nerešpektovanie dopravného
značenia v križovatke ulíc Nálepkova a Partizánska, navrhuje um iestniť aj vodorovné
dopravné značenie.
- požiadal o informáciu Ľubom íra Šoltísa, veliteľa DHZ, v rámci vykonávania preventívnych
protipožiarnych kontrol na možnosť merania pomocou špeciálnych prístrojov úniku
škodlivých splodín.
Ľubomír Šoltís - uviedol, že preverí túto možnosť, poznam enal, že m eranie bude možné
vykonávať v zimnom období v čase vykurovania.
Marián Chromek
- informoval o akcii komisie mládeže a športu v spolupráci s DHZ pri zbieraní odpadkov
v okolí obce popri štátnej ceste smerom na Gerlachov.
Mgr. Vladimír Andraš
- informoval, že na schôdzi protifašistických bojovníkov bol podaný návrh zakotviť deň 1. jún
ako pamätný deň holokaustu židovských občanov z obce;
- navrhol zaoberať sa spracovaním novej monografie obce.
Jaroslav Kuzmík
- odporučil orezať kríky pri v križovatke pri rodinnom dome p. Tibora Schneidera, ktoré
bránia vodičom vo výhľade;
- odporučil upozorniť nájomcov prístavku v kultúrnom dome na druh a spôsob užívania
priestorov, nakoľko v minulosti sa vyskytli problémy s výpadkom elektrickej energie
z dôvodu jej nadmernej spotreby - priestory neslúžia na varenie jedál;
- tlmočil kritiku zo strany občanov na kvalitu posypového m ateriálu použitého v rámci zimnej
údržby ciest;
JUDr. Gabriel Bodnár - uviedol, že o problém e sme boli inform ovaní, po zistení nekvality
posypového materiálu, bol tento nahradený iným materiálom dodaným z Veľkej Lomnice.
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- požiadal o inform áciu k m ožnosti napojenia sa súčasného chodníka na Hviezdoslavovej ulici
na plánovaný chodník vedúci k autobusovej zastávke;
JUDr. Gabriel Bodnár - uviedol, že projektová dokum entácia je vypracovaná, v budúcnosti
môžeme reagovať na prípadné výzvy na poskytnutie dotácie.
- poďakoval členom DHZ v obci za pomoc pri odstránení kom ína z rodinného domu po
dohode s jeho majiteľom p. Omastom, ktorý pre zlý technický stav ohrozoval okolie.
Ing. František Lizák
- požiadal o vykonanie vysprávky miestnej komunikácie od autobusovej zastávky smerom na
Záhradnú ulicu;
- navrhol uvažovať v budúcnosti o rozšírení mostov v obci, nakoľko kom unikácie sú na
mostných priestoroch pomerne zúžené.
JUDr. Gabriel Bodnár - poznam enal, že rekonštrukcia mostov v obci je pom erne náročná
finančná investícia.
Ľubomír Šoltís
- poďakoval za veľkonočnú výzdobu v obci;
- informoval
o ankete,
kde
prostredníctvom
internetu
bolo
m ožné
hlasovať
o najsympatickejšiu dedinu popradského okresu, z celkového počtu 26 obcí sa naša obec
umiestnila na prvom mieste;
- uviedol, že na zasadnutí kultúrnej komisie bol prečítaný návrh textu na zápis do obecnej
kroniky, po doplňujúcich návrhoch členov komisie, kultúrna kom isia odporúča OcZ schváliť
zápis textu za obdobie rokov 2015-2016 do obecnej kroniky;
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - Ľ. Šoltís, V.Andraš, Š.Franko, P. Františka, M. C hrome k, J.Kuzmík, F. Lizák, C.Nemec,
M.Šer fe l ová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní p ri hlasovaní: 0
OcZ schválilo zápis textu za obdobie rokov 2015-2016 do obecnej kroniky.
- prečítal elektronicky doručený list od Ondreja Sojáka, ktorým upozorňuje na zlý technický
stav poľnej cesty za rodinným i domami na Jurkovičovej ulici smerom k vodojem u;
JUDr. Gabriel Bodnár - list bol doručený aj na obecný úrad, p. Sojákovi obec už
odpovedala, že v súčasnosti nie je v obecnom rozpočte dostatočné finančné krytie na
úpravu poľnej cesty.
OcZ zobralo list p. Ondreja Sojáka na vedomie.
- informoval, o podaných projektoch obcou na poskytnutie dotácie cez rôzne nadácie;
- uviedol, že 1. ročník folklórnych slávností v obci sa uskutoční 23.6.2018;
- informoval o aktivitách folklórnej skupiny a DHZ, v dňoch 15. a 16. m ája sa uskutoční zber
železného šrotu, 29. mája sa uskutoční bezplatné darovanie krvi v Hasičskej zbrojnici;
- upozornil, že je potrebné vyčistiť Haganský potok;
Vladimír Belák - uviedol, že vyčistenie potoka je už zahrnuté v pláne v rámci aktivačných
prác.
- odporučil inform ovať občanov bývajúcich na Jurkovičovej ulici o pokračovaní v stavebných
prácach pri výstavbe kanalizácie.
JUDr. Gabriel Bodnár - uviedol, že občanov budem e informovať, až keď bude známy
termín začiatku prác.
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K 16) Návrh na uznesenie
Marta Šerfelová prečítala prítomným poslancom návrh na uznesenia zo zasadnutia OcZ.
Uznesenia z 28. zasadnutia OcZ sú súčasťou tejto zápisnice.
K 17) Záver
JUDr. Gabriel Bodnár ukončil zasadnutie OcZ a poďakoval prítom ným za účasť.
Poznámky: Súčasťou zápisu z rokovania OcZ je prílohová časť - uznesenia, pozvánka
s programom zasadnutia, prezenčná listina, k bodu programu: -.

V Batizovciach 25. 04. 2018

JUDr. Gabriel B o d n á r
starosta obce

rladim ír B e l á
prednosta OcÚ
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UZNESENIA
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach, konaného dňa 18. 04. 2018
Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia:

K 2) Schválenie program u, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
Uznesenie č. 428/2018
OcZ schvaľuje návrh programu^zasadnutia uvedený v pozvánke.

Dňa 25. 04. 2018

ľT??.
JUI)ŕ. GabňelJBjodnär, starosta obce

Uznesenie č. 429/2018
OcZ schvaľuje overovateľov zápisnice Mgr. Vladimíra A ndraša a Ing. Františka Lizáka
a zapisovateľa zápisnice Annu Zacharovú.
i>-r; ; c \

Dňa 25. 04. 2018

ľľ>
JUD/. GabŕieLBodnár, starosta obce

Uznesenie č. 430/2018
OcZ volí Mgr. Cyrila Nem ca a M artu Šerfelovú za členov návrhovej komisie.

Dňa 25. 04. 2018

/
, f
....... ............... ‘J . ” .'(..Trmv..........................
JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce

K 3) Správa o kontrole plnenia uznesení OcZ, odpovede na interpelácie poslancov
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
Uznesenie č. 431/2018
OcZ berie na vedom ie Správu o kontrole plnenia uznesení prijatých OcZ.

'
Dňa 25. 04. 2018

:? ■

JUDr./Gabriel-Bódnáp/starosta obce

Uznesenie č. 432/2018
OcZ berie na vedom ie odpovede
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ.

starostu

obce

......

Dňa 25. 04. 2018

JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce

na

interpelácie

poslancov

r/

OcZ

jn

\*\s%ípy*j
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K 4) Správa HKO o kontrolnej činnosti - Kontrola použitia bežných výdavkov obce za
tovary a služby za rok 2017
Uznesenie č. 433/2018
OcZ berie na vedom ie Správu HKO o kontrolnej činnosti - K ontrola použitia bežných
výdavkov obce za tovary a služby za rok 2017.
ío / S i
Dňa 25. 04. 2018

JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce

K 5) M onitorovacia správa o programovom rozpočte Obce Batizovce za rok 2017
Uznesenie č. 434/2018
OcZ berie na vedom ie M onitorovaciu správu k programovému rozpočtu Obce Batizovce za
rok 2017.

Kle h lIn
j'l
\

Dňa 25. 04. 2018

H

JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce

K 6) Záverečný účet Obce Batizovce za rok 2017 a stanovisko HKO k záverečném u účtu
obce za rok 2017
Uznesenie č. 435/2018
OcZ berie na vedom ie Stanovisko HKO k návrhu Záverečného účtu obce
2017.
____

Dňa 25. 04. 2018
Uznesenie č. 436/2018
OcZ schvaľuje celoročné hospodárenie Obce Batizovce bez výhrad.

Dňa 25. 04. 2018
Uznesenie č. 437/2018
OcZ schvaľuje prevod prebytku v celkovej výške 73 323,46 € na účet rezervného fondu Obce
Batizovce.

Dňa 25. 04. 2018

JUDŕ. Gabriel Bodnár, starosta obce
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K 7) Úprava rozpočtu obce na rok 2018 - 1. rozpočtové opatrenie - výstavba kanalizácie
na Jurkovičovej ulici a rekonštrukcia miestnych kom unikácií na uliciach Kom enského,
Poľná
Uznesenie č. 438/2018
OcZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2018 - 1. rozpočtové opatrenie.

Dňa 25. 04. 2018

JUDr. Gabriel Bodnáí, starosta obce

K 8) Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce
Uznesenie č. 439/2018
OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na krúžkovú činnosť pre M aterskú školu
Batizovce vo výške 5 000,- €.

Dňa 25. 04. 2018

JUDr. Gabriel Bódnár, starosta obce

Uznesenie č. 440/2018
OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na krúžkovú činnosť pre Základnú školu
Batizovce vo výške 5 000,- €.

Dňa 25. 04. 2018

JUDr. Gabrie)

starosta obce

Uznesenie č. 441/2018
OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre MO M atice slovenskej Batizovce vo
výške 700,- €.

Dňa 25. 04. 2018

starosta obce

Uznesenie č. 442/2018
OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na krúžkovú činnosť pre Centrum
voľného času Svit vo výške 1656,27 €.

Dňa 25. 04. 2018

JUDí. Gabriel

Uznesenie č. 443/2018
OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre SZPB ZO Batizovce vo výške 200,- €

Dňa 25. 04. 2018

JUE)ŕ. Gabriel Bodnár^ starosta obce
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K 9) Prerokovanie prenájm u budovy bývalej školy vo vlastníctve C irkevného zboru
ECAV na Slovensku Batizovce
Uznesenie č. 444/2018
OcZ schvaľuje prenájom budovy bývalej školy vo vlastníctve Cirkevného zboru ECAV na
Slovensku Batizovce.
f o?a--- --Vy >
i0'í r w U

t

M

Dňa 25. 04. 2018

JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce

K 10) Prerokovanie ponuky na odkúpenie budovy súp.č. 380 od Bratskej jednoty
baptistov, cirkevný zbor Poprad
Uznesenie č. 445/2018
OcZ berie na vedom ie ponuku na odkúpenie budovy súp.č. 380 od Bratskej jednoty
baptistov, cirkevný zbor Poprad a odporúča starostovi obce rokovať o odkúpení budovy
formou uzatvorenia zm luvy o budúcej zmj

Dňa 25. 04. 2018

starostaí)b(

K 11) Prerokovanie stanoviska k nevyhovujúcemu technickém u stavu súčasnej budovy
Pošty vo vlastníctve Slovenskej pošty a.s.
Uznesenie č. 446/2018
OcZ berie na vedom ie stanovisko Slovenskej pošty a.s. k ďalšiem u prevádzkovaniu pošty
v obci.

Dňa 25. 04. 2018
K 12) Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2018 obce Batizovce, ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť územnoplánovacej dokum entácie „Zmena a doplnok č.7 Ú zem ného plánu obce
Batizovce“
Uznesenie č. 447/2018
OcZ berie na vedom ie
1. správu o prerokovaní návrhu „Zmena a doplnok č. 7 Územného plánu obce Batizovce“
vypracovanú odborne spôsobilou osobou na zabezpečovanie obstarávania ÚPD a ÚPP
Ing. arch. Jarmilou Vojtaššákovou.
2. výsledky prerokovania návrhu „Zmena a doplnok č. 7 Územného plánu obce Batizovce“ .
3. výsledok preskúmania návrhu „Územný plán obce Batizovce - Z a D č. 7 Okresným
úradom v Prešove - odborom výstavby a bytovej politiky vyjadrený v stanovisku č. OÚPO-OVBP1- 2018/17987/36129 zo dňa 09.04.2018.

Dňa 25. 04. 2018

........
odnár, starosta obce
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Uznesenie č. 448/2018
OcZ súhlasí s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách, pripom ienkach a námietkach
vznesených v procese prerokovania návrhu „Zmena a doplnok č. 7 Územ ného plánu obce
Batizovce“.

*\
ár, starosta obce

Dňa 25. 04. 2018

*•

W

/

Uznesenie č. 449/2018
OcZ schvaľuje N ávrh územnoplánovacej dokumentácie „Zm ena a doplnok č. 7 Územného
plánu obce Batizovce“ spracovaný Arkáda, projektová kancelária. Levočská 866, 058 01
Poprad, hlavný riešiteľ: Ing.arch. Ivan Smolec registračné číslo SKA 0561 AA.

5 TS

{'{[C rC iL '

ŕ

ar, starosta obce

Dňa 25. 04. 2018

(

Uznesenie č. 450/2018
OcZ žiada
1. vyhotoviť o obsahu zmeny a doplnku územného plánu obce registračný list, ktorý spolu
s kópiou uznesenia o schválení doručiť M inisterstvu dopravy a výstavby SR
Zodpovedný :starosta, obstarávateľ
Termín: do 3 mesiacov od schválenia
2. označiť dokumentáciu zmeny a doplnky územného plánu obce schvaľovacou doložkou
Zodpovedný: starosta, obstarávateľ
Termín: do 3 mesiacov od schválenia
3. uložiť zmeny a doplnky územného plánu obce v obci a na Okresný úrad v sídle kraja
Zodpovedný : starosta, obstarávateľ
Term ín : 3 mesiace

Dňa 25. 04. 2018

nár, starosta obce

Uznesenie č. 451/2018
OcZ sa uznáša na V šeobecne záväznom nariadení č. 2/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť územnoplánovacej dokumentácie „Zm ena a doplnok č. 7 Územ ného plánu obce
Batizovce“.
/
^

Dňa 25. 04. 2018
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JUDr. Gabriel Bódnár, starosta obce

i

K 13) Prerokovanie súčasného technického stavu TKR v obci
Uznesenie č. 452/2018
OcZ berie na vedom ie informáciu o súčasnom technickom stave TKR v obci.

Dňa 25. 04. 2018

JUDr. Gabriel,Bodnár, starosta obce
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K 14) Rôzne
Uznesenie č. 453/2018
OcZ schvaľuje začatie prác na projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k projektu
„Revitalizácia ČOV Batizovce“ .

Dňa 25. 04. 2018

JUDr. Gabriel/Bodnár, starosta obce

Uznesenie č. 454/2018
OcZ schvaľuje Plán preventívnych protipožiarnych kontrol v obytných dom och a objektoch
na r.2018 a zloženie kontrolných skupín.
^ ^

Dňa 25. 04. 2018

JUDr. Gabriel- Bodnár, starosta obce

llÄjJ*)

Uznesenie č. 455/2018
OcZ schvaľuje Dodatok č.l k nájomnej zmluve NZ-03-2017 zo dňa 26.9.2017 pre nájomcu
Michala Bobka. Dopĺňa sa článok II. bod 2. nasledovne: Predmetom prenájm u je aj časť
pozemku KNC pare. č. 231/3 vedeného na LV č.l v k.ú. Batizovce vo vlastníctve obce o
výmere 45 m 2, ktorá je presne špecifikovaná v situačnom výkrese, ktorý žiadateľ priložil
k žiadosti. Ďalej sa dopĺňa čl. V. bod 16. nasledovne: N ájom ca zabezpečí na vlastné náklady
a zodpovednosť bezpečné využívanie časti pozemku KNC pare. č. 231/3 vedeného na LV č.l
v k. ú. Batizovce vo vlastníctve obce vo výmere 45 m na účely zriadenia a prevádzky
prestrešenej terasy a detského ihriska, ako aj následnú starostlivosť počas celej doby
prenájmu.

Dňa 25. 04. 2018

JUDr. Gabriel JEiodíiár, starosta obce

K 15) Interpelácie poslancov, diskusia
Uznesenie č. 456/2018
OcZ schvaľuje text určený na zápis do obecnej kroniky za obdobie rokov 2015 - 2 0 1 6 , ktorý
bol prerokovaný na zasadnutí kultúrnej komisie dňa 13.3.2018.
Á

Dňa 25. 04. 2018

JUDr

starosta obce

Uznesenie č. 457/2018
OcZ berie na vedom ie list p. Ondreja Sojáka k technickém u stavu poľnej cesty.
/7

Dňa 25. 04. 2018

JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce

Návrhová komisia:

Mgr. Cyril N em ec
Marta Šerfelová

\* \\i

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
28. zasadnutie obecného zastupiteľstva

na deň 18. 04. 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 HKO o kontrole plnenia prijatých uznesení OcZ, odpovede na interpelácie
poslancov z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
4. Správa HKO o kontrolnej činnosti - Kontrola použitia bežných výdavkov obce za
tovary a služby za rok 2017
5. M onitorovacia správa o programovom rozpočte Obce Batizovce za rok 2017
6. Záverečný účet Obce Batizovce za rok 2017 a stanovisko HKO k záverečném u účtu
obce za rok 2017
7. Úprava rozpočtu obce na rok 2018 - 1. rozpočtové opatrenie - výstavba kanalizácie na
Jurkovičovej ulici a rekonštrukcia miestnych komunikácií na uliciach Komenského,
Poľná
8. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce
9. Prerokovanie prenájmu budovy bývalej školy vo vlastníctve Cirkevného zboru ECAV
na Slovensku Batizovce
10. Prerokovanie ponuky na odkúpenie budovy súp.č. 380 od Bratskej jednoty baptistov,
cirkevný zbor Poprad
11. Prerokovanie stanoviska k nevyhovujúcemu technickému stavu súčasnej budovy Pošty
vo vlastníctve Slovenskej pošty a.s.
12. Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2018 obce Batizovce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
územnoplánovacej dokumentácie „Zmena a doplnok č.7 Územného plánu obce
Batizovce“
13. Prerokovanie súčasného technického stavu TKR v obci
14. Rôzne
15. Interpelácie poslancov, diskusia
16. Návrh na uznesenie
17. Záver

Batizovce 12. 04. 2018

Zverejnené: 12. 04. 2018

Prezenčná listina
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Batizovciach, konaného dňa 18.04.2018

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

Marta Serfelová
Ing. Angela Františková
Vladimír Belák
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