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Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach
konaného dňa 10.04.2019

Čas konania:
Prítomní:

začiatok - 17.00 hod.
ukončenie - 21.00 hod.
podľa prezenčnej listiny

K 1) Otvorenie
JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Skonštatoval,
že je prítomných je osem poslancov, neprítomný Mgr. Cyril Nemec 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 pripomienky
k predloženému
návrhu. Zo strany poslancov neboli predložené návrhy na zmenu
programu.
Navrhol zmenu poradia bodu č. 9 Prerokovanie a schválenie začatie procesu na zmenu
Územného plánu obce Batizovce za bod č.2, nakoľko sú prítomní žiadatelia o začatie
procesu na zmenu ÚPO.
Hlasovanie za návrh programu zasadnutia:
za: 8 - VAndraš, J.Balogh, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1- C. Nemec
OcZ schválilo program zasadnutia OcZ uvedený v pozvánke.
Hlasovanie za návrh zmeny poradia hodov programu zasadnutia:
za: 8 - V.Andraš, J.Balogh, D.Hudák, P.Hutník J.Kuzmík, F.Lizák, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1- C. Nemec
OcZ schválilo zmenu poradia bodov programu zasadnutia.
- navrhol zapisovateľku: Anna Zacharová
overovateľov zápisnice: Bc. Peter Hutník, Ing. František Lizák
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - V.Andraš, J.Balogh, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1- C. Nemec
OcZ schválilo zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
- predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: Marta Šerfelová, Mgr. Cyril
Nemec
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - V.Andraš, J.Balogh, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís,
proti: 0
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zdržal sa: O
neprítomní pri hlasovaní: 1- C. Nemec
OcZ zvolilo členov návrhovej komisie.
K 9) Prerokovanie a schválenie začatie procesu na zmenu Územného plánu obce
Batizovce
JUDr. Gabriel Bodnár informoval, že na OcU Batizovce bola doručená žiadosť Ing. Rudolfa
Hrica o súhlas so začatím procesu prerokovania a schválenia zmeny a doplnku územného
plánu obce Batizovce z dôvodu zmeny funkčného využitia pozemku KN C pare. č. 4334 na
plochy pozemkov rodinných domov. Táto plocha je v platnom územnom pláne Batizovce
určená na výstavbu rodinných domov ako výhľad. Je potrebné schváliť začatie procesu
prerokovania a schválenia zmeny a doplnku Územného plánu obce Batizovce. Finančné
náklady spojené s procesom uhradí žiadateľ.
JUDr. Gabriel Bodnár udelil slovo prítomným žiadateľom.
Ing. Dana Hricová bližšie uviedla, že pozemok sa nachádza v susedstve pozemku Ľ.
Paštrnáka, na ktorý bola v minulosti už schválená zmena územného plánu. Poznamenala, že
táto plocha je v platnom územnom pláne určená na výstavbu rodinných domov ako výhľad.
JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh na schválenie začatia procesu.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - VAndraš, J.Balogh, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1- C. Nemec
OcZ schválilo začatie procesu prerokovania a schválenia zmeny a doplnku Územného plánu
obce Batizovce v zmysle predloženého návrhu zmeny funkčného využitia pozemku KN C
pare. č. 4334 na plochu pozemku rodinných domov. Finančné náklady spojené s procesom
uhradí žiadateľ.
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
uznesení č. 2019/02 prijatých na 1. zasadnutí OcZ a uznesení, ktoré boli v plnení
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ. V správe bolo skonštatované, že uznesenie č.409/2014,
326/2017 sú v plnení a uzn. č. 426/2018 nie je splnené. 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:
Ľubomír Soltís
- zrealizovanie novej elektrickej prípojky v prenajatej budove od ev. cirkvi
Starosta - boli začaté práce na jej zriadení.
Ing. František Lizák
- čipovanie túlavých psov v obci
Starosta - obec bude aj naďalej zabezpečovať vykonávanie odchytu túlavých psov.
Mgr. VIad im ír A ndraš
- návrh oceniť osobnosti obce počas osláv Dňa obce
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Starosta - je zverejnená anketa na nomináciu ocenenia občanov v oblasti kultúry, športu
a všeobecného prospechu obce. Návrhy je možné zasielať do konca júna 2019 na e-mailovú
adresu obce.
Mgr. Cyril Nemec
- upozornenie na poškodenie označovníka umiestnenia plynu
Starosta - po upozornení kompetentných bola zjednaná náprava.
- návrh na zasadenie ihličnanu v parku pred obecným úradom
Starosta - zabezpečíme zasadenie vhodného ihličnanu.
- osadenie lavičky na novom detskom ihrisku na Záhradnej ulici
Starosta - zrealizované.
Marta Serfelová
- požiadavka vyzvať stavebníkov, ktorí rozkopali miestnu komunikáciu na Hviezdoslavovej
ulici z dôvodu výstavby rodinných domov, aby ju uviedli do pôvodného stavu
Starosta - na ul. Hviezdoslavovej v súčasnosti prebieha výstavba viacerých rodinných
domov, so stavebníkmi sme v kontakte, technický stav komunikácie monitorujeme.
- upozornenie na časté výpadky elektrickej energie v časti obce
(ul Hviezdoslavova,
Jurkovičova, časť ulíc v lokalite Pánske záhrady)
Starosta - písomne sme upozornili dodávateľa el. energie.
- požiadavka na zakúpenie novej chladničky do Domu služieb pre klub žien
Starosta - chladnička do Domu služieb už bola zabezpečená.
OcZ zobralo na vedomie odpovede starostu obce na interpelácie
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ.

poslancov

OcZ

K 4) Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
Ing. Angela Františkova predložila na schválenie v súlade s § 18f ods. 1, zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecnému zastupiteľstvu Plán
kontrolnej činnosti na I. polrok 2019. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej
stránke obce. K predloženému návrhu neboli zo strany poslancov vznesené pripomienky.
Na zasadnutie OcZ prišiel poslanec Mgr. Cyril Nemec.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová,
Ľ. Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.
K 5) Záverečný účet Obce Batizovce za rok 2018 a stanovisko HKO k Záverečnému účtu
obce za rok 2018
Ing. Mária Melicherová uviedla, že v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 materiálu neboli zo strany poslancov vznesené pripomienky.
Ing. Angela Františková predložila stanovisko k Záverečnému účtu obce Batizovce.
Celkové hospodárenie obce v roku 2018 hodnotila kladne a odporučila OcZ schváliť
celoročné hospodárenie bez výhrad.
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OcZ zobralo na vedomie Stanovisko HKO k návrhu Záverečného účtu obce Batizovce za rok
2018.
Ing. Mária Melicherová zároveň predložila Monitorovaciu správu k programovému
rozpočtu Obce Batizovce za rok 2018.
OcZ zobralo na vedomie Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu Obce Batizovce za
rok 2018.
Hlasovanie za schválenie celoročného hospodárenia obce:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D.Hudák, P. Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová,
Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo celoročné hospodárenie Obce Batizovce za rok 2018 bez výhrad.
JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh na prevod rozdielu medzi uskutočnenými finančnými
operáciami t.j. prevodom z rezervného fondu a schodkom vo výške 3 205,35 € na účet
rezervného fondu Obce Batizovce.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová,
Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo prevod rozdielu medzi uskutočnenými finančnými operáciami t.j. prevodom
z rezervného fondu a schodkom vo výške 3 205,35 € na účet rezervného fondu Obce
Batizovce.
v

K 6) Prerokovanie žiadostí Ladislava Pačaja, Romana Conku a Márie Gemzovej
o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
JUDr. Gabriel Bodnár informoval o doručených žiadostiach na odkúpenie pozemku vo
vlastníctve obce:
- Ladislav Pačaj požiadal o kúpu pozemku vo vlastníctve obce KN C pare. č. 10121 vo výmere
201 m“, druh pozemku ostané plochy.
- Roman Čonka požiadal o kúpu pozemku vo vlastníctve obce vlastníctve obce KN C pare.
č. 10120 vo výmere 201 m2.
Starosta zároveň poznamenal, že predmetné pozemky sa nachádzajú na Cintorínskej ulici
a v deň konania zasadnutia OcZ boli doručené žiadosti od ďalších žiadateľov. Navrhuje,
v prípade schválenia zámeru odpredať tieto pozemky, vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže
(OVS).
Poslanci po spoločnej rozprave navrhli schváliť zámer odpredať predmetné pozemky
spôsobom OVS.
Hlasovanie za návrh odpredať predmetné pozemky:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová,
Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo zámer odpredať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Batizovce,
zapísaný na LV č. 1, k. ú. Batizovce:
/
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pozemok KN-C pare. č. 10120- druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 201 m .
pozemok KN-C pare. č. 10121- druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 201 m2.
Hlasovanie za návrh spôsobu predaja predmetných pozemkov OVS:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová,
Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo viac ako 2/3 väčšinou poslancov spôsob predaja nehnuteľného majetku pozemku KN-C parc.č.10120 - druh pozemku ostatné plochy a pozemku KN-C pare.č. 10121
- druh pozemku ostatné plochy vo vlastníctve Obce Batizovce obchodnou verejnou súťažou.
-M ária Gemzová požiadala okúpu časti pozemku (cca 2 m ) KN C pare.č. 3175/1 vo
vlastníctve obce druh pozemku zastavané plochy a nádvoria - jedná sa o zelený pás pri
miestnej komunikácii na Nálepkovej ulici. Menovaná svoju žiadosť odôvodňuje tým, že je
vlastníckou susedného pozemku, na ktorom je postavený sypanec. Zakúpením časti
pozemku, ktorý doteraz udržiavala /kosenie trávy/ by zamedzila novému vlastníkovi
susedného pozemku jeho znečisťovaniu blatom a pod.
Poslanci v spoločnej diskusii skonštatovali, že pozemok sa nachádza priamo pri miestnej
komunikácii, obec ho môže v budúcnosti využiť pre svoje potreby. Zohľadnili skutočnosť,
že ani v predchádzajúcom období podobným žiadostiam občanov nebolo vyhovené. Poslanci
dospeli k záveru, že nesúhlasia s jeho odpredajom.
JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh na uznesenie, ktorým OcZ nesúhlasí s odpredajom
pozemku.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová,
Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
OcZ neschválilo zámer odpredať nehnuteľný majetok - časť pozemku KN-C pare.č.3175/1
vo vlastníctve Obce Batizovce, zapísaného na LV č. 1, k. ú. Batizovce - druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria pre Máriu Gemzovú.
K 7) Schválenie prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve obce v Dome služieb pre Slovenskú poštu a.s.
JUDr. Gabriel Bodnár uviedol, že OcZ na predchádzajúcom zasadnutí schválilo zámer
prenajať Slovenskej pošte a.s. Banská Bystrica nebytové priestory na prízemí Domu služieb
súp.č. 376 vo vlastníctve Obce Batizovce, zapísaného na LV č. 1, k.ú. Batizovce a spôsob
prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Je potrebné schváliť prenájom.
Predložil návrh na uznesenie, ktorým OcZ schvaľuje prenájom časti nebytových priestorov
nachádzajúcich sa na prízemí v budove Domu služieb súp. č. 376 pre Slovenskú poštu a.s.
Banská Bystrica za účelom prevádzkovania poštových služieb v obci. Doba nájmu od
01.05.2019 do 01.05.2020 za cenu 32,- €/mesačne + 50,- € záloha na energie.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová,
Ľ.Šoltís,
proti: 0

6

zdržal sa: O
neprítomní pri hlasovaní: O
OcZ schválilo prenájom časti nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí v budove
Domu služieb súp. č. 376 pre Slovenskú poštu a.s. Banská Bystrica.
K 8) Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2019
Jana Pitoňák Zimová, ekonómka obce informovala o podaných žiadostiach o poskytnutie
dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 - MŠ Batizovce, SZPB ZO Batizovce, Rímskokatolícka
cirkev, farnosť Batizovce, Mesto Svit - Centrum voľného času, Life Academy s.r.o. Poprad,
ZŠ Batizovce. Na predchádzajúcom zasadnutí OcZ bola prerokovaná žiadosť DHZ Batizovce
o poskytnutie dotácie na nákup automobilu vo výške 5 000,- € so záverom, že žiadosť bude
ešte prehodnotená a následne prerokovaná na nasledujúcom zasadnutí OcZ.
Je potrebné schváliť poskytnutie a výšku dotácií jednotlivým žiadateľom.
Ľubomír Šoltís - k žiadosti DHZ o dotáciu na nákup automobilu opätovne potvrdil, že
zakúpenie 9-miestneho automobilu pre DHZ je potrebné. Náklady na údržbu a na pohonné
hmoty bude znášať DHZ. V prípade potreby, po spoločnej dohode, bude automobil
k dispozícii aj pre účely folklórnej skupiny alebo obce.
JUDr. Gabriel Bodnár - predložil návrh na schválenie poskytnutia dotácií pre:
- Materskú školu Batizovce na krúžkovú činnosť vo výške 5.000,- €
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová,
Ľ. Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na krúžkovú činnosť pre Materskú školu
Batizovce vo výške 5.000,- €.
- SZPB ZO Batizovce vo výške 200,- €
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová,
Ľ. Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre SZPB ZO Batizovce vo výške 200,- €
- Rímskokatolícku cirkev, farnosť Batizovce vo výške 1.000,- €
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová,
Ľ. Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť
Batizovce vo výške 1.000,- €.
- Mesto Svit - Centrum voľného času na krúžkovú činnosť vo výške 2 208,36 €
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová,
Ľ. Šoltís,
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zdržal sa: O
neprítomní pri hlasovaní: O
OcZ schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Mesto Svit - Centrum voľného času
na krúžkovú činnosť vo výške 2 208,36 €.
- Life Academy s.r.o. Poprad na krúžkovú činnosť vo výške 281,34 €
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová,
Ľ.Soltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Life Academy s.r.o. Poprad na
krúžkovú činnosť vo výške 281,34 €.
- Základnú školu Batizovce na krúžkovú činnosť vo výške 5.000,- €
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová,
Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Základnú školu Batizovce na
krúžkovú činnosť vo výške 5.000,- €.
- Dobrovoľný hasičský zbor Batizovce na nákup automobilu vo výške 5.000,- €
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová,
Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre DHZ Batizovce na nákup automobilu
vo výške 5.000,- €.
K 10) Voľba členov komisie sociálnej, rozvoja vzdelávania a kultúry a komisie mládeže
a športu pri OcZ
JUDr. Gabriel Bodnár poznamenal, že v zmysle § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov OcZ môže zriaďovať komisie, ktoré sú zložené
z poslancov a z ďalších osôb zvolenými OcZ.
Na predchádzajúcom zasadnutí OcZ boli schválené komisie pri OcZ a zvolení predsedovia
a členovia komisií:
- finančnej a správy obecného majetku,
- výstavby, územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku,
- na ochranu verejného záujmu
Je potrebné zvoliť členov komisií:
- sociálna, rozvoja vzdelávania a kultúry,
- mládeže a športu
Po doplnení členov predsedami jednotlivých komisií Ľubomírom Šoltísom a Jurajom
Baloghom predložil návrh na voľbu členov:
- Komisie sociálnej, rozvoja vzdelávania a kultúry

Mgr. Vladimír Andraš, Daniel Hudák, Marta Šerfelová, Oľga Bodnárová, Mgr. Šimona
Chovanová, Bc. Jarmila Pastrnáková
- Komisie mládeže a športu
Jozef Fábian ml., Mgr. Anna Kovácsová, Ondrej Kuzmík, Mgr. Juraj Maj lát, Bc. Peter
Hutník, Michal Legutký
Jaroslav Kuzmik, predseda komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia
a verejného poriadku skonštatoval, že na predchádzajúcom zasadnutí boli zvolení členovia
komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku. Navrhol
doplniť ďalšieho člena Mgr. Cyrila Nemca.
Hlasovanie za návrhy na voľbu členov komisií:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová,
Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
OcZ zvolilo členov:
- Komisie sociálnej, rozvoja vzdelávania a kultúry - Mgr. Vladimír Andraš, Daniel Hudák,
Marta Šerfelová, Oľga Bodnárová, Mgr. Šimona Chovanová, Bc. Jarmila Pastrnáková
- Komisie mládeže a športu - Jozef Fábian ml., Mgr. Anna Kovácsová, Ondrej Kuzmík,
Mgr. Juraj Maj lát, Bc. Peter Hutník, Michal Legutký
- Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku - Mgr.
Cyril Nemec
K 11) Prerokovanie investičných zámerov v obci v roku 2019
JUDr. Gabriel Bodnár podal informáciu k plánovaným investičným zámerom v roku 2019
v obci v nadväznosti na finančné možnosti a schválený rozpočet obce:
chodník ul.
Osloboditeľov, dokončenie miestnej komunikácie ul. Komenského, oplotenie detského
ihriska, verejné osvetlenie ul. Záhradná, multifunkčné ihrisko pri ZŠ, rekonštrukcia 2. komory
ČOV, projekt „Miestna občianska poriadková služba v obci“ (MOPS)
Poslanci po zhodnotení investičných priorít zobrali uvedenú informáciu na vedomie.
Ing. Mária Melicherová upozornila, že z dôvodu navýšenia finančných nákladov na
výstavbu chodníka na ul. Osloboditeľov je potrebné odsúhlasiť zmenu v rozpočte obce schváliť rozpočtové opatrenie č. 1:
navýšenie položky 717 001 na výstavbu chodníka o 10 000,-€
zníženie položky 717 002 na rekonštrukciu miestnych komunikácií o 10 000,-€.
Hlasovanie za návrh schválenia rozpočtového opatrenia č. J:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová,
Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo rozpočtové opatrenie č. 1.
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K 12) Schválenie dokumentu „ Koncepcia rozvoja informačných systémov obce
Batizovce“
JUDr. Gabriel Bodnár uviedol, že každá obec nad 1000 obyvateľov alebo obec, ktorá čerpá
finančné prostriedky z EÚ musí mať v súlade so zákonom č. 275/2006 Z.z. o informačných
systémoch verejnej správy Zákon o informačných systémoch verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov vypracovanú „Koncepciu rozvoja informačných systémov
obce“. Obec si túto povinnosť splnila. Je potrebné vypracovaný dokument schváliť OcZ.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D.Hudák, P. Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová,
Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo vypracovaný dokument „Koncepcia rozvoja informačných systémov obce
Batizovce“.
K 13) Schválenie Plánu preventívnych protipožiarnych kontrol v obytných domoch
a objektoch na r.2019 a zloženie kontrolných skupín.
JUDr. Gabriel Bodnár informoval, na základe zákona o ochrane pred požiarmi budú
v jarných mesiacoch 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 domoch a objektoch na r.2019 a zloženie
kontrolných skupín.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová,
Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo Plán preventívnych protipožiarnych kontrol v obytných domoch a objektoch na
r.2019 a zloženie kontrolných skupín.
K 14) Rôzne
JUDr. Gabriel Bodnár informoval o obecných aktivitách a doručenej korešpondencii:
- začiatok prác na zmene územného plánu obce - doplnenie chodníka na ul. Osloboditeľov,
cyklochodníky, zmena funkčnosti využitia územia v lokalite rómskej osady a pri základnej
škole na plochy na výstavbu rodinných domov. Navrhuje, aby sa v budúcnosti zmeny
v územnom pláne obce schvaľovali maximálne lx ročne, tieto zmeny by mali mať
koncepciu, pretože zmena územného plánu vyžaduje množstvo úkonov a je náročná na čas.
- predložil návrh na zmenu Sadzobníka za poskytované služby a úkony vykonávané obcou
s účinnosťou od 01.05.2019:
Položka č. 5
Prenájom sály kultúrneho domu
výška úhrady podľa druhu organizovaných akcií:
a) komerčné akcie, koncerty, svadba, stužková a pod.
100,- €/deň
b) servis (prípravné dni pred a po akcii)
20,- €/deň
c) kar
30,- €/deň
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d) diskotéka
150,-€/deň
e) rodinná oslava
50,- €/deň
f) predajná akcia
70,- €/deň
Vo vykurovacom období sa k jednotlivým cenám pripočíta cena za energie vo výške
20,-€/deň.
Prenájom prístavku sály kultúrneho domu
Výška úhrady
20,- €/deň
Vo vykurovacom období sa pripočíta cena za energie vo výške 20,- €/deň.
Položka č. 8
Prenájom bytu

40,- €/noc

Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová,
Ľ. So l tis,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo Sadzobník za poskytované služby a úkony vykonávané obcou.
- kontumácia túlavých psov v obci;
- termíny uzávierky obecných novín v roku 2019: 1.júl, 20. september a 22. november;
- informácia k výkonu exekúcie na odstránenie nelegálnej stavby;
- boli vykonané kominárske služby v rómskych bytovkách
- náklady na odvoz, skládku a likvidáciu odpadu majú v obci stúpajúcu tendenciu, obec už
niekoľko rokov tento poplatok neupravovala a zvýšené náklady dotovala z rozpočtu obce.
Bude potrebné na budúci rok zvýšiť tento poplatok, aby bol aspoň čiastočne pokrytý deficit
financií v tejto oblasti. Pre porovnanie uviedol výšku poplatku od občanov (osoba/rok) za
komunálny odpad v niektorých obciach: Batizovce 12,- €, Mengusovce 16,- €, Gerlachov
17,80 €, Spišské Bystré 15,- €, Lučivná 14,- €, Štóla 21,- €, Spišská Teplica 13,- €,
Liptovská Teplička 15,- €, Kravany 13,50 €, Veľký Slavkov 18,-€.
- z dôvodu povinnej školskej dochádzky v MŠ bude potrebné rozšíriť kapacitu MŠ
- poďakovanie rodiny Halčinovej z Novej Lesnej členom DHZ za pomoc pri likvidácii
požiaru.
K 15) Interpelácie poslancov, diskusia
Daniel Hudák
- upozornil, že je potrebné vymeniť siete na multifunkčnom ihrisku.
Marta Šerfelová
- požiadala o informáciu, či na stravné lístky pre dôchodcov od spol. Martek prispieva aj
obec;
Starosta - obec prispieva rovnakou sumou ako na stravovanie pre dôchodcov v hoteli Guľa.
- požiadala o informáciu, či bude potrebné nové ladenie TV staníc v káblovej televízii v obci
z dôvodu zmeny frekvencií;
Starosta - úpravy by mal zabezpečiť prevádzkovateľ TKR v obci spol. VARES.
- informovala o účasti s poslancom V. Andrašom na zasadnutí Rady školy v MŠ,
poznamenala, že v tomto roku sa uskutoční voľba riaditeľa MŠ;

11

Juraj Balogh
- informoval o uskutočnenej akcii dňa 30.3.2019 „ Streľba zo vzduchovky“, ktorú zabezpečila
komisia mládeže a športu pri OcZ.
Mgr. Cyril Nemec
- informoval, že sa zúčastnil na zasadnutí Rady školy pri ZS, na budúci rok by sa mala
uskutočniť voľba riaditeľa ZŠ, v tomto roku vedenie ZŠ plánuje realizáciu multifunkčného
ihriska;
- upozornil na výtlky na ceste na Záhradnej ulici;
Starosta - v rámci možností zabezpečíme úpravu výtlkov miestnej komunikácie.
- Požiadal o informáciu ohľadom rozšírenia kamerového systému v obci na Partizánskej ulici.
Starosta - v budúcnosti plánujeme jeho rozšírenie o ďalšie vhodné lokality.
Bc. Peter Hutník
- upozornil na nefunkčný miestny rozhlas na Cintorínskej ulici pri budove Sokolovne;
- informoval o výzve na predloženie žiadosti na zriadenie bezplatného wifi systému
v obciach.
Jaroslav Kuzmík
- uviedol, že veľkoobjemový kontajner na Hviezdoslavovej ulici bol umiestnený na dobu,
ktorá nepostačovala občanom na likvidáciu odpadu;
Starosta - kontajnery sa postupne po ich naplnení presúvajú po určených stanoviskách
v obci, jedná sa o doplnkovú službu pre občanov. Poznamenal, že na dvore obecného úradu
je občanom celoročne k dispozícii veľkoobjemový kontajner.
- požiadal o preverenie osadenia a výšku novostavby p. Hvizdu na Hviezdoslavovej ulici;
- informoval, že p. Stanislav Šesták ho opätovne oslovil ohľadom výmeny pozemku pred jeho
rodinným domom s obecným pozemkom vedľa rodinného domu;
Starosta - poslanci v minulosti prijali stanovisko - uznesenie k žiadosti p. Šestáka, ktoré
ostáva v platnosti, nie je v záujme obce požadovanú zámenu pozemkov zrealizovať.
Ing. František Lizák
navrhol zverejniť pre občanov informáciu ohľadom možnosti schvaľovania zmeny
v územnom pláne obce max. 1x ročne, požiadavky na čiastkové zmeny zaevidovať a po
posúdení proces ich preskúmavania a schvaľovania riešiť naraz. V takom prípade je možné aj
spolufinancovanie všetkých záujemcov a obce. Súhlasí, aby skúmanie zmien územného plánu
malo vhodnú koncepciu a to aj vzhľadom na dopravu - cesty, chodníky, zeleň, inžinierske
siete a pod.
Ľubomír Šoltís
- upozornil, že vo veľkoobjemovom kontajnery na Jurkovičovej ulici sa nachádzali
pneumatiky, ktoré tam nepatria, poukázal, že často dochádza k situácii, že rómski občania
z kontajnera vyberajú odpad a následne ho ako nepotrebný vyhadzujú a vytvárajú tak čierne
skládky. Je potrebné riešiť túto situáciu napr. hliadkami z radov aktivačných zamestnancov
obce alebo umiestnením monitorovacieho zariadenia.
Starosta - nie je možné zabezpečiť 24 hod. monitoring, navrhuje na budúci rok prehodnotiť
poskytovanie veľkoobjemových kontajnerov.
- požiadal o bližšiu informáciu ohľadom postupu rekonštrukčných prác pri zriadení
Batizovskej izby;
Starosta - práce budeme vykonávať podľa finančných možností obce, v súčasnosti sa
vykonávajú práce na zriadení novej elektrickej prípojky.
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- informoval o činnosti a aktivitách folklórnej skupiny v obci;
- odporučil umiestniť kameru pred sálou kultúrneho domu;
- navrhol v miestnosti, ktorá sa užíva počas akcií ako šatňa, umiestniť na stenu vešiaky;
- informoval o aktivitách, výjazdoch DHZ a o udelení najvyššieho vyznamenania v rámci
dobrovoľných hasičských zborov v Žiline p. Jánovi Rakytovi za záslužnú činnosť;
- poďakoval všetkým členom DHZ za pomoc pri odstraňovaní požiarov;
- DHZ plánuje zber železného šrotu v obci v dňoch 14. a 15. mája alebo 21. a 22. mája 2019,
presný termín bude včas oznámený;
- navrhol poslancom OcZ zvolať verejné zhromaždenie s občanmi obce;
- poďakoval Ing. Márii Melicherovej, bývalej ekonómke obce za jej doterajšiu spoluprácu.
K 16) Návrh na uznesenie
v

Marta Serfelová prečítala prítomným poslancom návrh na uznesenia zo zasadnutia OcZ.
Uznesenia z 2. zasadnutia OcZ sú súčasťou tejto zápisnice.
K 17) 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 16. 04. 2019

Overovatelia zápisnice:

Bc. Peter Hutník
Ing. František Lizák

Zapisovateľka:

Anna Zacharová
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UZNESENIA
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach, konaného dňa 10. 04. 2019
Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia:

K 2) Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
Uznesenie č. 40/2019
OcZ schvaľuje návrh prograrr^u zasadnutíÉ ím ^enýv pozvánke.

r
Dňa 16. 04. 2019

| í l | },

JUDr. Gabrieľ
3ric Bodnár, stárosta

V
Uznesenie č. 41/2019/
OcZ schvaľuje overovateľov zápisnice Bc.
a zapisovateľku zápisnice Annu* Zacharcivér-

Petra

Hutníka.

Ing.

Františka

Lizáka

*

Dňa 16. 04. 2018

v Vv

JUDr. Gabriel Bodnár, st

Uznesenie č. 42/2019
OcZ volí Mgr. Cyrila Nemca a Martu SerfetovťN^a členov návrhovej komisie.
/o/1
Dňa 16. 04. 2019

Kle

JUDr. Gabriel Bodnár, st

K 3) Správa o kontrole plnenia uznesení OcZ, odpovede na interpelácie poslancov
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
Uznesenie č. 43/2019
OcZ berie na vedomie Správu o kontrole pl

nesení prijatých OcZ.
'

Dňa 16. 04. 2019

JUDr. Gabriel Bodnár, staro

C
Uznesenie č. 44/2019
OcZ berie na vedomie odpovede
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ.

Dňa 16. 04. 2019

starostu

/
AKÍ

¿ce

obce

JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce

na

interpelácie

poslancov

OcZ
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K 4) Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
Uznesenie č. 45/2019
OcZ schvaľuje Plán kontrolnej/činnosti n

Dňa 16. 04. 2019

rok 2019.

JUDr.
H Gabriel
^ Bodnár,
----- ^ starosta obce

K 5) Záverečný účet Obce Batizovce za rok 2018 a stanovisko HKO k záverečnému účtu
obce za rok 2018
Uznesenie č. 46/2019
OcZ berie na vedomie Stanovisko HKO k návrhu Záverečného účtu obce Batizovce za rok

OcZ berie na vedomie Monitorovaciu správu^ k programovému rozpočtu Obce Batizovce za
rok 2018.

Dňa 16. 04. 2019

JUI^r. Gabriel Bodnár, s/ta ro stá s€LtiG'e

Uznesenie č. 48/2019
OcZ schvaľuje celoročné hospodárenie ObceJäatizovce za rok 2018 bez výhrad.

Dňa 16. 04. 2019

JUDr. Gabriel

Uznesenie č. 49/2019
OcZ schvaľuje prevod rozdielu medzi uskutočnenými finančnými operáciami t.j. prevodom
z rezervného fondu a schodkom vo výške 3 205,35 € na účet rezervného fondu Obce
Batizovce.

j

15

K 6) Prerokovanie žiadostí Ladislava Pačaja, Romana Čonku a Márie Gemzovej
o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
Uznesenie č. 50/2019
OcZ schvaľuje zámer odpredať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Batizovce, zapísaný
na LV č. 1, k. ú. Batizovce:
pozemok KN-C pare. č. 10120- druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 201 m .
pozemok KN-C pare. č. 10121,- druh pozemkíTisstatné plochy o celkovej výmere 201 m .

Dňa 16. 04. 2019

JUDr. Gabriel Bodnär, stár^staoBce

}

Uznesenie č. 51/2019
OcZ schvaľuje spôsob predaja nehnuteľného majetku - pozemku KN-C parc.č.10120 - druh
pozemku ostatné plochy a pozemku KN-C parc.č.10121 - druh pozemku ostatné plochy vo
vlastníctve Obce Batizovce obchodnou vereňm i súťažou.

Dňa 16. 04. 2019

JUDr. Gabriel BodnárTsíäŕóí
C _____

Uznesenie e. 52/2019
OcZ neschvaľuje zámer odpredať nehnuteľný majetok - časť pozemku KN-C pare.č.3175/1
vo vlastníctve Obce Batizovce, zapísaného na LV č. 1, k. ú. Batizovce - druh pozemku

Dňa 16. 04. 2019

JUDr. Gabriel Bodnár^Uffost^ebc-

K 7) Schválenie prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve obce v Dome služieb pre Slovenskú poštu a.s.
Uznesenie č. 53/2019
OcZ schvaľuje prenájom časti nebytových priestorov o celkovej výmere 35,62 m2
nachádzajúcich sa na prízemí v budove Domu služieb súp. č. 376 pre Slovenskú poštu a.s.
Banská Bystrica za účelom prevádzkovania poštových služieb v obci. Doba nájmu od
01.05.2019 do 01.05.2020 za ce/iu 32,- ^/rfíéšäôpe + jp,- € záloha na energie.

Dňa 16. 04. 2019

JUDr. Gábriel Bednaŕ7

rosta^oBce

v 4 ,W U V

J

ffl
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K 8) Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2019
Uznesenie č.54/2019
OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z
Batizovce vo výške 5.000,- €.

Dňa 16. 04. 2019

na krúžkovú činnosť pre Materskú školu

JUD//Gabriel

Uznesenie č. 55/2019
OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu-ol^ce pr$ SZPB ZO Batizovce vo výške 200.- €

J

Dňa 16. 04. 2019

J Gabriel E
JUDr.

Uznesenie č. 56/2019
OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť
Batizovce vo výške 1.000,-€. / f

Dňa 16.04. 2019

J U D /ý < ä rie l"
U

' '

’

Uznesenie č. 57/2019
OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na krúžkovú činnosť pre Mesto Svit Centrum voľného času vo výške^2 208,36

Dňa 16. 04. 2019

JU D ff^abriel Bodnár^stápo^fa-Obce

Uznesenie e. 58/2019
OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na krúžkovú činnosť pre Life Academy
s.r.o. Poprad vo výške 281,34

Dňa 16. 04. 2019

JUQŕ- Gabriel a oanar rstare^ta-oipce
U

Uznesenie č. 59/2019
OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na krúžkovú činnosť pre Základnú školu
Batizovce vo výške 5.000,- €.

Dňa 16. 04. 2019

JUDfe Gabriel B
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Uznesenie č. 60/2019
OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Dobrovoľný hasičský zbor Batizovce
na nákup automobilu vo výške 5.CÍ00,- €.

Dňa 16. 04. 2019

JUDr. Gabriel Bodnár^starosta obce

K 9) Prerokovanie a schválenie začatie procesu na zmenu Územného plánu obce
Batizovce
Uznesenie č. 61/2019
OcZ schvaľuje začatie procesu prerokovania a schválenia zmeny a doplnku Územného plánu
obce Batizovce v zmysle predloženého návrhu zmeny funkčného využitia pozemku KN C
pare. č. 4334 na plochu pozemku rodinných domov. Finančné náklady spojené s procesom
uhradí žiadateľ.

Dňa 16. 04. 2019

JUDr. Gabriel Bodnár, starosta ofc>ce>

K 10) Voľba členov komisie sociálnej, rozvoja vzdelávania a kultúry a komisie mládeže
a športu pri OcZ
Uznesenie č. 62/2019
Obecné zastupiteľstvo volí členov:
Komisie sociálnej, rozvoja vzdelávania a kultúry
Mgr. Vladimír Andraš, Daniel Hudák, Marta Šerfelová, Oľga Bodnárová, Mgr. Šimona
Chovanová, Bc. Jarmila Pastrnáková
Komisie mládeže a športu
Jozef Fábian ml., Mgr. Anna Kovácsová, Ondrej Kuzmík, Mgr. Juraj Majlát, Michal Legutký,
Bc. Peter Hutník
Komisie výstavby, územného nJánovaniaviiv^t*iého prostredia a verejného poriadku
Mgr. Cyril Nemec
/
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Dňa 16. 04. 2019

JUDr/Gabriel Bo
t
C
K 11) Prerokovanie investičných zámerov v obci v roku 2019
Uznesenie č. 63/2019
OcZ berie na vedomie informáciu starostu obce o naplánovaných investíciách v r. 2019 chodník ul. Osloboditeľov, dokončenie miestnej komunikácie ul. Komenského, oplotenie
detského ihriska, verejné osvetlenie ul. Záhradná, multifunkčné ihrisko pri ZŠ, rekonštrukcia
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Uznesenie e. 64/2019
OcZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1:
- navýšenie položky 717 001 na výstavbu chodníka o 10 000,-€
zníženie položky 717 002 na rekonš^Hrfcciu^iestnych komunikácií o 10 000,-€.

Dňa 16. 04. 2019

JUDr. Gabike! B odnár,^arosta o S e

K 12) Schválenie dokumentu „ Koncepcia rozvoja informačných systémov obce
Batizovce“
Uznesenie č. 65/2019
OcZ schvaľuje vypracovaný dokument „Koncepcia rozvoja informačných systémov obce
Batizovce“.

Dňa 16. 04. 2019

JUDr. Gabriel Bodnáŕ, starosta
//
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^ ------K 13) Schválenie Plánu preventívnych protipožiarnych kontrol v obytných domoch
a objektoch na r.2019 a zloženie kontrolných skupín.
Uznesenie č. 66/2019
OcZ schvaľuje Plán preventívnych protipožiarnych kontrol v obytných domoch a objektoch
na r.2019 a zloženie kontrolných skupín.

Dňa 16. 04. 2019

JUDr. Gabriel B o driäŕTst #ro stFobsp

K 14) Rôzne
Uznesenie č. 67/2019
OcZ schvaľuje Sadzobník za poskytované služby a úkony vykonávané obcou s účinnosťou
od 01. 05. 2019.

Dňa 16. 04. 2019

JUDr/Gabriel Bodnar, stárošla^xbce
1

Návrhová komisia:

Mgr. Cyril Nemec
Marta Šerfelová

Prezenčná listina
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Batizovciach, konaného dňa 10. 04. 2019

Vladimír Belák
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STAROSTA OBCE B A T I Z O V C E
Obecný úrad, Štúrova 29/2, Batizovce, PSČ 059 35

POZVANKA
V zmysle zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení platných právnych
úprav
zvolávam
2. zasadnutie obecného zastupiteľstva
na deň 10. 04. 2019 /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. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
5. Záverečný účet Obce Batizovce za rok 2018 a stanovisko HKO k záverečnému účtu
obce za rok 2018
6. Prerokovanie žiadostí Ladislava Pačaja, Romana Čonku a Márie Gemzovej
o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
7. Schválenie prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve obce v Dome služieb pre Slovenskú poštu a.s.
8. Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2019
9. Prerokovanie a schválenie začatie procesu na zmenu Územného plánu obce Batizovce
10. Voľba členov komisie sociálnej, rozvoja vzdelávania a komisie kultúry mládeže
a športu pri OcZ
11. Prerokovanie investičných zámerov v obci v roku 2019
12. Schválenie dokumentu „ Koncepcia rozvoja informačných systémov obce Batizovce“
13. Schválenie Plánu preventívnych protipožiarnych kontrol v obytných domoch
a objektoch na r.2019 a zloženie kontrolných skupín.
14. Rôzne
15. Interpelácie poslancov, diskusia
16. Návrh na uznesenie
17. Záver

Batizovce 04. 04. 2019

starosta obce

Zverejnené: 05. 04. 2019

