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Zápisnica
z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach
konaného dňa 05.09.2018
Čas konania:
Prítomní:

začiatok - 17.00 hod.
ukončenie - 19.15 hod.
podľa prezenčnej listiny

K 1) Otvorenie
JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Skonštatoval,
že sú neprítomní traja poslanci - Mgr. Cyril Nemec, Mgr. Vladimír Andraš, M arián Chromek
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. požiadal prítomných o pripom ienky
k predloženému
návrhu. Zo strany poslancov neboli predložené návrhy na zmenu
programu.
Hlasovanie za návrh:
za: 6 - Ľ.Šoltís, Š.Franko, P.Františka, J.Kuzmík, F.Lizák, M .Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 3 - V. Andraš, C. Nemec, M. Chromek
OcZ schválilo program zasadnutia OcZ uvedený v pozvánke.
- navrhol zapisovateľa: A nna Zacharová
overovateľov zápisnice: M arta Šerfelová, Ing. Patrik Františka
Hlasovanie za návrh:
za: 6 -Ľ.Šoltís, Š.Franko, P.Františka, J.Kuzmík, F.Lizák, M .Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 3 - V. Andraš, C. Nemec, M. Chromek
OcZ schválilo zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
- predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: Ľubom ír Šoltís, Ing. František
Lizák
Hlasovanie za návrh:
za: 6 - Ľ.Šoltís, Š.Franko, P.Františka, J.Kuzmík, F.Lizák, M .Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 3 - V. Andraš, C.Nemec, M. Chromé k
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 Františkova, hlavná kontrolórka obce, predložila správu o kontrole plnenia
uznesení prijatých na 29. zasadnutí OcZ a uznesení, ktoré boli v plnení z predchádzajúcich
zasadnutí OcZ. V správe bolo skonštatované, že uznesenie č.409/2014, 326/2017, 444/2018,
445/2018, 453/2018 sú v plnení a uzn.č. 426/2018 nie je splnené. O statné uznesenia sú
splnené.
OcZ zobralo na vedomie Správu o kontrole prijatých uznesení.
JU D r. G ab riel B o d n ár odpovedal na interpelácie poslancov, ktoré neboli zodpovedané
priamo na predchádzajúcich zasadnutiach OcZ.
K interpeláciám poslancov:
Ľubomír Soltís
- náter strechy „Sokolovne “ a plota p ri futbalovom ihrisku —pre finančnú náročnosť je to
zatiaľ otvorené
-poskytnutie informácie občanom ohľadom výstavby kanalizácie na Jurkovičovej ulici splnené, občania boli písomne informovaní o začatí a postupe prác
- nákup vozidla pre obec, D HZ a folklórnu skupinu - zatiaľ je to otvorené, bude zaradené do
rozpočtu v r. 2019
Ing. František Lizák
- návrh odm eniť významných športovcov v obci - môžeme sa tomu venovať v roku 2019, keď
budeme oslavovať 755. výročie obce (anketa ...)
Jaroslav Kuzmík
- návrh doplniť do územného plánu regulatív o minimálnej výmere stavebného pozem ku - pri
zmene územného plánu obce sa budeme návrhom zaoberať.
Mgr. Vladimír Andraš
- školenie kronikárov - školenie kronikárov obce sa už uskutočnilo
Marta Serfelová
- oprava vodovodného kohútika na cintoríne - zrealizované, vodovodný kohútik bol opäť
zničený, následne znova opravený
- vykosenie výjazdu z Hviezdoslavovej ulice - zrealizované
- m iestnosť pre Klub žien - splnené, k dispozícii je m iestnosť na poschodí v Dome služieb.
Ing. Patrik Františka
- odvodnenie pódia v parku - je v rozpracovaní
- upovedomenie PD na využívanie poľnej cesty poľnohospodárskym i strojm i p o ukončení
rekonštrukcie cesty a obmedzenie ich pohybu p o miestnej kom unikácii na ul. Poľnej splnené, oslovili sme vedenie PD s uvedenou požiadavkou.
OcZ zobralo na vedomie odpovede
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ.

starostu

obce

na

interpelácie

poslancov

OcZ
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K 4) Schválenie prená jmu nebytových priestorov v Dom e služieb pre Slavom íru
Spišákovú
JUDr. Gabriel Bodnár - uviedol, že OcZ na predchádzajúcom zasadnutí OcZ schválilo
zámer prenajať Slavom íre Spišákovej, Štúrova 72, Batizovce časť nehnuteľného majetku vo
vlastníctve Obce Batizovce, zapísaného na LV č. 1, k.ú. Batizovce a to časť priestorov
budovy Domu služieb, predajňa detského a športového bazáru a priľahlé priestory a spôsob
prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Je potrebné schváliť prenájom.
Predložil návrh na uznesenie:
OcZ schvaľuje prenájom časti nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prvom
nadzemnom podlaží v budove Domu služieb súp. č. 376 — predajňa detského a športového
bazáru pre Slavomíru Spišákovú, Štúrova 72, Batizovce za účelom prevádzkovania predajne
detského a športového bazáru od 07.9.2018 do 31.12.2020 za cenu 45,- €/m esačne + energie.
Hlasovanie za návrh:
za: 6 - Ľ.Šoltís, Š. Franku, P. Františka, J.Kuzmík, F.Lizák, M .Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 3 - V.Andraš, C.Nemec, M .Chromek
OcZ schválilo predložený návrh.

K 5) Prerokovanie žiadosti Stanislava Šestáka o zámenu pozem kov
JUDr. Gabriel Bodnár - predložil žiadosť Stanislava Šestáka, bytom Batizovce,
Komenského 308/27 o zámenu časti pozem ku vo vlastníctve obce KN C pare.č. 1563
o výmere 113 m za pozem ky pod miestnou komunikáciou KNC parc.č.1554 o výmere 96 m
a pare.č. 1559/2 o vým ere 17 m2. Skonštatoval, že obec pozem ok pare.č. 1563 odkúpila do
svojho vlastníctva na skvalitnenie športových podmienok občanov.
p. Stanislav Šesták - bližšie vysvetlil svoj zámer na vým enu pozemkov, m á záujem
vysporiadať svoj pozem ok pod miestnou komunikáciou s obcou a zelený pás pri komunikácii.
Ing. Patrik Františka - poznamenal, že v obci je viacero nevysporiadaných pozem kov pod
miestnymi komunikáciami, viedlo by to k reťazovej reakcii zo strany ďalších vlastníkov.
Oslovil p. Šestáka s otázkou, či mu bol známy skutkový stav pozem ku ešte pred jeho kúpou,
nakoľko komunikácia
tam už v tom čase bola.
v
p. Stanislav Šesták - uviedol, že pri kúpe pri zameraní pozem ku došlo k chybe a určite by to
riešil iným spôsobom. Poznamenal, že úlohou poslancov je spravovať obecný m ajetok a tiež
ho vysporiadať.
Jaro slav Kuzmík - predložil stanovisko stavebnej komisie, ktorá odporúča m ožnosť zámeny
pozemkov, zároveň ale odporúča prispôsobiť výmeru zam enených častí pozem kov na takú
mieru, aby bol možný prejazd ťažkej techniky po zostávajúcej parc.č.1563. To je možné
znížením výmery častí parciel žiadateľa o ním navrhovaný zelený pás pri miestnej
komunikácii.
Poslanci v rozprave s prihliadnutím na záväzné stanovisko obce predchádzajúcim vlastníkom
pozemku pare.č. 1563, že predmetný pozemok bude slúžiť výlučne na športové účely zvážili
všetky argumenty a skonštatovali, že nie je možné vyhovieť žiadosti p. Stanislava Šestáka a
nesúhlasili so zámenou pozemkov.
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JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh na uznesenie:
OcZ nesúhlasí so zám enou časti pozem ku vo vlastníctve obce KN C pare.č. 1563 o výmere
113 m2 za pozemky pod miestnou komunikáciou KNC parc.č.1554 o vým ere 96 m 2 apare.č.
1559/2 o výmere 17 m2.
Hlasovanie za návrh:
za: 6 - Ľ.Šoltís, Š.Franko, P.Františka, J.Kuzmík, F.Lizák, M .Serfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní p ri hlasovaní: 3 - V.Andraš, C.Nemec, M .Chromek
OcZ schválilo predložený návrh.

K 6) Prerokovanie zámeru realizácie optickej siete v obci Batizovce - T-com
JUDr. Gabriel Bodnár - uviedol, že Spoločnosť SUPTel s.r.o. B ratislava na základe
splnomocnenia od investora Slovák Telekom a.s. Bratislava požiadala O bec Batizovce
o vyjadrenie - súhlas k telekomunikačnej líniovej stavbe „IN S_FTTH _PP_PP_01_Batizovce_REVIZIAu k vydaniu územného rozhodnutia. Jedná sa o vybudovanie optickej siete
v obci Batizovce.
Vladimír Belák, prednosta OcÚ - bližšie informoval o predloženej žiadosti, predložil
grafický návrh trasy výkopov. Spoločnosť T-com sa zaviazala vybudovať v obci na vlastné
náklady optickú sieť, ktorá umožní pripojenie na telefón, internet a televíziu.
Poslanci skonštatovali, že súčasné rozvody pre káblovú televíziu sú v nevyhovujúcom stave,
čo bolo v minulosti aj predmetom viacerých rokovaní OcZ.
JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh na uznesenie:
OcZ súhlasí s vydaním územného rozhodnutia pre telekom unikačnú líniovú stavbu
„INS_FTTH_PP PP 01 BatizovceJR.EVIZIA“ za účelom vybudovania optickej siete v obci
Batizovce.
Hlasovanie za návrh:
za: 6 - Ľ.Šoltís, Š.Franko, P.Františka, J.Kuzmík, F .Lizák M .Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní p ri hlasovaní: 3 - V.Andraš, C.Nemec, M .Chromek
OcZ schválilo predložený návrh.

K 7) Prerokovanie žiadosti Romana Pačaja o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
JUDr. Gabriel Bodnár - predložil žiadosť Romana Pačaja, bytom C intorínska 341/3,
Batizovce o kúpu časti pozemku vo vlastníctve obce KN C pare. 10131. Pozem ok, o ktorý má
záujem susedí s jeho pozemkom, na ktorom stavia rodinný dom. N akoľko jeh o pozemok je
úzky, odkúpením obecného pozem ku by zlepšil prístup k domu a zväčšil si nádvorie.
K žiadosti bol predložený aj geometrický plán.
Poslanci po preštudovaní predloženého materiálu skonštatovali, že na uvedenom pozem ku je
výhľadovo plánovaná miestna komunikácia a preto ho neodporúčajú odpredať žiadateľovi.
Na zasadnutie OcZ prišiel poslanec M arián Chromek.
JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh na uznesenie:
OcZ neschvaľuje predaj časti pozemku KN-C parc.č.10131 vo vlastníctve obce, ktorá susedí
s pozemkom pare.č. 10110.

Hlasovanie za návrh:
za: 6 - Ľ.Soltís, Š.Franko, P. Františka, J.Kuzmík, F.Lizák, M .Serfelová
p ro ti: O
zdržal sa: 1 M. Chromé k
neprítomní pri hlasovaní: 2 - V.Andraš, C.Nemec
OcZ schválilo predložený návrh.

K 8)
Príprava
žiadosti
o poskytnutie
nenávratného
finančného
príspevku
z Environmentálneho fondu na rok 2019 (kanalizácia ul. Školskej, časti Nálepkovej)
JUDr. Gabriel Bodnár — informoval, žc obcc v roku 2019 sa bude uchádzať o dotáciu
z Environmentálneho fondu na poskytnutie finančných prostriedkov na dobudovanie
kanalizácie v tých častiach obce, kde ešte nie je vybudovaná kanalizácia. Predložil situáciu grafické znázornenie chýbajúcich častí kanalizácie. Je niekoľko úsekov, ktoré je potrebné
postupne dobudovať, v roku 2019 by sme sa chceli zam erať na Školskú ulicu a časť
Nálepkovej ulice.
OcZ zobralo na vedomie prípravu žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z Environmentálneho fondu na rok 2019 (kanalizácia ul. Školskej, časti Nálepkovej
a ostatných nedokončených ulíc v obci).

K 9) Rôzne
JUDr. Gabriel Bodnár informoval o obecných aktivitách a doručenej korešpondencii:
- poznamenal, že je potrebné spracovať a prijať VZN o čistote v obci;
- informoval o vyhlásení III. stupňa protipovodňovej aktivity v obci v mesiaci jú l, kedy došlo
následkom povodne k zaplaveniu územia mimo zastavaného územ ia v obci;
- doručený list od Slovenskej pošty týkajúci sa technického stavu budovy - majú záujem
zachovať v obci poštové služby, pripravujú pre obec vzájom ne akceptovateľný návrh
ponuky odplatného prevodu budovy pošty;
- zhodnotil finančné čerpanie počas akcie „Deň obce“ , celkové náklady boli vo výške cca
10 500,-€;
- z naplánovaných investičných akcií je potrebné ešte dobudovanie detského ihriska
a multifunkčného tréningového ihriska, kde je potrebné navoziť zem inu, ktorá bude
k dispozícii po výkopových prácach pri výstavbe kanalizácie na Jurkovičovej ulici;
- žiadosť Ľuboša Paštrnáka, Batizovce o schválenie a uzatvorenie Zm luvy o uzavretí budúcej
zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) týkajúcej sa
uloženia N N rozvodov
a príslušenstva pre potreby sprístupnenia elektrickej energie na pozem ok s plánovanou
výstavbou rodinného domu. Obci bol doručený návrh na uzatvorenie zm luvy o zriadení
vecného bremena bezodplatne. Jedná sa o pozemok vo vlastníctve obce vedený na LV č. 1
v k. ú. Batizovce KN-C pare.č. 4351.
JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh na uznesenie:
OcZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného brem ena za
účelom uloženia NN rozvodov a príslušenstva s Ľubošom Paštrnákom , Sládkovičova
454/36, Batizovce na pozem ku vedenom na LV č. 1 v k. ú. Batizovce KN-C pare.č. 4351
bezodplatne na dobu neurčitú
Hlasovanie za návrh:
za: 7 - Ľ.Soltís, Š.Franko, P.Františka, M.Chromek, J.Kuzmík, F.Lizák, M .Serfelová
proti: 0
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zdržal sa: O
neprítomní p ri hlasovaní: 2 - V.Andraš, C. Nemec
OcZ schválilo predložený návrh.
- na základe vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s
cieľom zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť, zam estnanosť m arginalizovaných
skupín predovšetkým Rómov by sme chceli reagovať projektom s názvom M iestna
občianska poriadková služba v obci Batizovce. Hlavnou prioritou projektu je zvýšiť
bezpečnosť v obci a začleňovanie neprispôsobivých osôb do spoločenského života.
JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh na uznesenia:
OcZ konštatuje, že ciele predkladaného projektu „M iestna občianska poriadková služba v
obci Batizovce“, v rámci Výzvy 0P L Z -P 05-2()18-1 sú v súlade s platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcc a Územným plánom obce Batizovce.
OcZ schvaľuje
a) predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Výzvy O PL Z -P05-2018-1,
za účelom realizácie projektu „M iestna občianska poriadková služba v obci Batizovce“,
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení Žiadosti o NFP,
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu, ktoré
predstavujú rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovým i oprávnenými
výdavkami projektu.
Hlasovanie za návrh:
za: 7 -Ľ . Šoltís, Š.Franko, P. Františka, M. Chromé k, J.Kuzmík, F.Ĺizák, M .Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 - V.Andraš, C.Nemec
OcZ schválilo predložený návrh.

K 10) Interpelácie poslancov, diskusia
v

Marta Serfelová
- predložila návrh od občanov zabezpečiť nádoby na zelený odpad;
JUDr. Gabriel Bodnár - poznamenal, že je viacero m ožností na likvidáciu zeleného odpadu formou dotácií alebo z vlastných zdrojov zriadením zberného dvora alebo zabezpečením
kompostérov pre občanov, pričom je dôležité, aby tam občania um iestňovali len zelený
odpad. V budúcnosti sa zameriame na riešenie likvidácie tohto odpadu v obci. Zatiaľ je
možné umiestniť zelený odpad do Regionálneho centra zhodnocovania biologicky
rozložiteľných odpadov vo Svite.
- na podnet niektorých stavebníkov v obci upozornila na problém kom unikácie so stavebným
úradom vo Svite;
JUDr. Gabriel Bodnár - o situácii sme informovaní, personálne zatiaľ neviem e zabezpečiť
nápravu daného stavu.
- požiadala upozorniť stavebníkov na Hviezdoslavovej ulici na dodržiavanie čistoty na
miestnej komunikácii a pri realizácii prekopávky cesty um ožniť vjazd ostatným občanom na
svoje pozemky;
- upozornila na neaktuálne informácie zverejňované v obecnom infokanáli;
JUDr. Gabriel Bodnár - k situácii mohlo dôjsť v čase sviatkov alebo pracovného voľna, keď
informácie v infokanáli neboli aktualizované, v rámci možností sa budem e snažiť predísť
týmto nedostatkom.
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M arián C h ro m ek
- n a podnet občanov upozornil na vytekajúcu močovku z poľnohospodárskeho družstva
v kanáli pri štátnej ceste;
JUDr. Gabriel Bodnár - poznamenal, že s uvedeným problém om oslovím e o stanovisko
vedenie poľnohospodárskeho družstva. V prípade prívalových dažďov sa takejto situácii
nedá celkom predísť.
-požiadal o bližšiu informáciu týkajúcu sa začiatku prenájmu v bývalej ev. škole pre účely
zriadenia „Batizovskej izby“ ;
JUDr. Gabriel Bodnár - uviedol, že máme informáciu, že doterajší nájom ca požiadal
evanjelickú cirkev o predĺženie termínu ukončenia nájmu o jeden mesiac
-inform oval o plánovaných akciách športovej komisie - 15.9.2018 výstup na Batizovské
pleso, 22.9.2018 výlet do Svidníka a okolia;
- informoval, že obci od COOP JEDNOTA bola poskytnutá dotácia vo výške 6 000,- € na
zriadenie informačnej tabule - panoráma Tatier, v súčasnosti prebehajú práce na spracovaní
grafiky, je potrebné zrealizovať terénne úpravy a na budúci rok osadiť tabuľu a lavičky v jej
okolí.
Jaro slav K uzm ík
- informoval o podnete na riešenie susedského sporu v obci na ul. Sládkovičovej v rámci
komisie na ochranu verejného poriadku;
- upozornil na ponuku možnosť zakúpenia sady na opravu trhlín v miestnych
komunikáciách, navrhuje to zapracovať do rozpočtu na budúci rok
Ing. F ran tiše k L izák
- kladne zhodnotil priebeh akcie „Deň obce“ ;
- požiadal o bližšie inform ácie týkajúce sa výstavby chodníka na ul. O sloboditeľov.
JUDr. Gabriel Bodnár - informoval, že v tomto roku sme v rámci finančných m ožností
zrealizovali úpravu autobusovej zastávky a časť chodníka, na budúci rok plánujeme
pokračovať v prácach.
v

Ľ u b o m ír Soltís
- informoval o čistení kanálov po daždi v obci členmi DHZ, poznam enal, že záujem covia
o túto službu ich môžu tiež kontaktovať cez obecný úrad
- požiadal zverejniť na webovej stránke obce počet obyvateľov za jednotlivé roky;
- požiadal informovať občanov bývajúcich na nových uliciach v obci o nábore detí do
folklórnej skupiny prostredníctvom informačného systému Florián, nakoľko na týchto
uliciach nie je vybudovaný obecný rozhlas;
- vyslovil pochvalu zam estnancovi obce p. Lukášovi Zem anovi za aktivity pri rôznych
akciách DHZ;
- informoval o vystúpeniach folklórnej skupiny v iných obciach a zároveň informoval
o príprave folklórnych slávností v obci;
- informoval o činnosti a aktivitách DHZ.
Ing. P a trik F ran tišk a
- požiadal o informáciu, či plánujeme na novej autobusovej zastávke zriadiť aj prístrešok;
JUDr. Gabriel B o d n ár-p o zn a m en al, že v budúcnosti uvažujeme o vybudovaní prístrešku.
- upozornil na zlomený konár na strome v parku pri parkovisku vedľa hotela Guľa;
JUDr. Gabriel Bodnár -- uviedol, že konár už bol odstránený.
- požiadal o vykosenie trávy pri ceste v celom úseku na ul. Poľnej —doposiaľ je vykosená len
určitá časť

JUDr. Gabriel Bodnár - vysvetlil, že situácia vznikla pravdepodobne z dôvodu daždivého
počasia, zabezpečíme dokončenie vykosenia celého úseku.

K 11) Návrh na uznesenie
Ľubomír Šoltís prečítal prítomným poslancom návrh na uznesenia zo zasadnutia OcZ.
Uznesenia z 30. zasadnutia OcZ sú súčasťou tejto zápisnice.

K 12) 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 11. 09. 2018

Gabriel
obce

Overovatelia zápisnice:

Marta Šerfelová
i
Ing. Patrik Františka-

Zapisovateľka:

Anna Zacharová

UZNESENIA

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach, konaného dňa 05. 09. 2018
Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia:

K '2) Schválenie program u, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
Uznesenie č. 478/2018
OcZ schvaľuje návrh program u zasadnutia_uve4eyý v pozvánke.

H
íí
V "R
Dňa 11. 09. 2018

■' '

Jl/D ŕ. Gabriel B o d n á r^ a ro s ta obce

Uznesenie č. 479/2018
OcZ schvaľuje overovateľov zápisnice M artu Šerfelovú, Ing.Patrika Františku a zapisovateľa
zápisnice Annu Zacharovú.
f

/ y
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Dňa 1 1. 09. 2018

JUI?ŕ. Gabriel Bodnár, starosta obce

C
Uznesenie č. 480/2018
OcZ volí Ing. Františka Lizáka^á Ľubomírá"Sottís^ za členov návrhovej komisie.

Dňa 1 1. 09. 2018

JU Pr. Gabriel Bodnár, s^osta-obee---^

V
S " '"
K 3) Správa o kontrole plnenia—užnesení OcZ, odpovede na interpelácie poslancov
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
Uznesenie č. 481/2018
OcZ berie na vedom ie Správu é kontjBte'pIňenhi uznesení prijatých OcZ.
,
Dňa 1 1. 09. 2018

y

JUDŕ. Gabriel Bodnár, sj/krostä”

Uznesenie č. 482/2018
OcZ berie na vedom ie odpovede
z predchádzajúcich zasadnutí O c ^

starostu

obce

na

interpelácie

poslancov

OcZ

10

K 4) Schválenie prenájmu
Spišákovú

nebytových priestorov v Dom e služieb pre Slavom íru

Uznesenie č. 483/2018
OcZ schvaľuje prenájom časti nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prvom
nadzemnom podlaží v budove Domu služieb súp. č. 376 - predajňa detského a športového
bazáru pre Slavomíru Spišákovi^ Štúrova 72, Batizovce za účelom prevádzkovania predajne
detského a športového bazáru od 07.9.2Qi1Tdoľľí\l2.2020 za cenu 45,- €/m esačne + energie.

Dňa 11. 09. 2018

JUDí\ Gabriel Bodnáŕ, ^ aro ^tab b ce--^

K 5) Prerokov anie žiadosti Stanislava Šestáka o zám enu pozem kov
Uznesenie e. 484/2018
OcZ nesúhlasí so zám enou časti pozemku vo vlastníctve obce KN C pare.č. 1563 o výmere
113 m za pozemky pod miestijbu komunjjkáciou KNC parc.č.1554 o výmere 96 m apare.č.
1559/2 o výmere 17 m
Cí
Dňa 11. 09. 2018

í VC*A
b jj* J

JUDr. Gabriel Bodnár/starosta obce

K 6) Prerokovanie zámeru realizácie optickej siete v obci Batizovce - T-com
U znesenie č. 485/2018
OcZ súhlasí s vydaním územného rozhodnutia pre telekom unikačnú líniovú stavbu
„INS FTTH PP P P _01_ B atizo v ce_ R E ¥ iZ Í7 ¥ ^a účelom vybudovania optickej siete v obci
Batizovce.

Dňa 11. 09. 2018

JuÔ r. Gabriel B o d n á r^ ta ro sta ^ ib c e ^

K 7) Prerokovanie žiadosti

Pačaja o odkúpenie pozem ku vo vlastníctve obce

Uznesenie č. 486/2018
OcZ neschvaľuje predaj časti pozemku KN-C parc.č.10131 vo vlastníctve obce, ktorá susedí
s pozemkom KN-C parc.č.10110y

i
Dňa 1 1. 09. 20 18

JU D r/G abriel B
S

ľobccO
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K 8)
Príprava
žiadosti
o poskytnutie
nenávratného
finančného
príspevku
z Environm entálneho fondu na rok 2019 (kanalizácia ul. Školskej, časti N álepkovej)
Uznesenie č. 487/2018
OcZ berie na vedom ie prípravu žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z Environmentálneho fondu na
2019 (kanaiizáei^uL Školskej, časti N álepkovej).

Dňa 11. 09. 2018
K 9) Rôzne

JUDiv Gabriel Bodnár, starosta obce""""^
r\ uA\ Nc
\ *

¡/

Uznesenie č. 488/2018
OcZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného brem ena za účelom
uloženia NN rozvodov a príslušenstva s Ľubošom Paštrnákom, Sládkovičova 454/36,
Batizovce na pozemku v edenom na L V č^JUv^krskJBatizovce KN-C pare.č. 4351 bezodplatne
na dobu neurčitú.

Dňa 11. 09. 2018

JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce

U znesenie č. 489/2018"
OcZ ko n štatu je, že ciele predkladaného projektu „M iestna občianska poriadková služba v
obci Batizovce”, v rámci Výzvy O PL Z -P 05-2018-1 sú v súlade s platným Programom
ým plánom obce Batizovce.
hospodárskeho a sociálneho roz Dja obe.

í]
Dňa 11. 09. 2018

JU£)r; Gabriel

V

y

2
Uznesenie e. 490/2018 ^
OcZ schvaľuje:
a) predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Výzvy O PLZ-P05-2018-1,
za účelom realizácie projektu „M iestna občianska poriadková služba v obci Batizovce“,
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení Žiadosti o NFP,
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu, ktoré
predstavujú rozdiel medzi celkovým ryýdavkam i projektu a celkovými oprávneným i
výdavkami projektu.
/
' "

4
Dňa 11. 09. 2018

JUDr. Gabriel Bodnár; starosta obce
//
f

Návrhová komisia:

Ing. František Lizák
Ľubomír Šoltís

U
\
v x

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
30. zasadnutie obecného zastupiteľstva
na deň 05. 09. 2018 /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. Schválenie prenájmu nebytových priestorov v Dome služieb pre Slavom íru Spišákovú
5. Prerokovanie žiadosti Stanislava Šestáka o zámenu pozem kov
6. Prerokovanie zámeru realizácie optickej siete v obci Batizovce - T-com
7. Prerokovanie žiadosti Romana Pačaja o odkúpenie pozem ku vo vlastníctve obce
8. Príprava
žiadosti
o poskytnutie
nenávratného
finančného
príspevku
z Environmentálneho fondu na rok 2019 (kanalizácia ul. Školskej, časti N álepkovej)
9. Rôzne
10. Interpelácie poslancov, diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver

Batizovce 30. 08. 2018

JUDr. Gabriel Bodnár

Zverejnené: 30. 08. 2018

Prezenčná listina
z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Batizovciach, konaného dňa 05.09.2018

Meno a priezvisko_________

podpis /

príchod (hod.)

JUDr. Gabriel Bodnár
\f

Ľubomír Soltís
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
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