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Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach
konaného dňa 26.06.2019

Čas konania:
Prítomní:

začiatok - 17.00 hod.
ukončenie - 20.45 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 Juraj Balogh 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.
Hlasovanie za návrh programu zasadnutia:
za: 8 - V.Andraš, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1- J. Balogh
OcZ schválilo program zasadnutia OcZ uvedený v pozvánke.
- navrhol zapisovateľku: Anna Zacharová
overovateľov zápisnice: Mgr. Vladimír Andraš, PharmDr. Cyril Nemec
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - V.Andraš, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1- J. Balogh
OcZ schválilo zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
- predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: Daniel Hudák, Jaroslav
Kuzmík
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - V.Andraš, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 -J. Balogh
OcZ zvolilo členov návrhovej komisie.
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. 2019/03 prijatých na 2. zasadnutí OcZ a uznesení, ktoré boli v plnení
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ. V správe bolo skonštatované, že uznesenie č.409/2014 je
dlhodobo v plnení; vlastníci sietí /voda, elektrina, plyn/ zatiaľ nepožiadali o uzatvorenie
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zmluvy o vecnom bremene, doposiaľ je uzatvorená len zmluva o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena na pozemku KN C parc.č. 1162/30. Uviedla, že na základe uvedenej
skutočnosti toto uznesenie nebude obsiahnuté v nasledovných kontrolách o plnení prijatých
uznesení, pretože obec nemôže podniknúť kroky na jeho splnenie. Uznesenie však naďalej
ostáva v plnení. Uznesenie č. 326/2017 - súhlas so splátkovým kalendárom pre Dánku
Pitoňákovú - Beruška je v plnení. Uznesenie š. 426/2018 - prevzatie stavby „Splašková
kanalizácia ul. Záhradná“ je doposiaľ je v plnení, predmet tohto uznesenia bude prerokovaný
v ďalšom bode programu tohto zasadnutia OcZ.
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:
Daniel Hudák
- výmena siete na multifunkčnom ihrisku.
Starosta - realizácia výmeny siete je v rozpracovaní.
PharmDr. Cyril Nemec
- realizácia multifunkčného ihriska pri ZS.
Starosta - podľa vyjadrenia riaditeľky ZŠ pre finančnú náročnosť sa v tomto roku výstavba
ihriska nebude realizovať.
Ing. Peter Hutník
- nefunkčný miestny rozhlas na Cintorínskej ulici pri budove Sokolovne.
Starosta - požiadavku na opravu evidujeme, porucha bude odstránená pri najbližšej
uskutočnenej oprave viacerých porúch na miestnom rozhlase.
Jaroslav Kuzmík
- preverenie osadenia a výšku novostavby p. Hvizdu na Hviezdoslavovej ulici
Starosta - po preverení skutočností nebolo zistené porušenie platných regulatívov
uvedených v územnom pláne obce.
Ľubomír Soltís
- informácia ohľadom postupu rekonštrukčných prác pri zriadení Batizovskej izby.
Starosta - boli zrealizované práce na zriadení novej elektrickej prípojky a elektroinštalácie v
objekte.
OcZ zobralo na vedomie odpovede
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ.

starostu obce na interpelácie poslancov OcZ

K 4) Plán kontrolnej činnosti na II. 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 návrh Plánu
kontrolnej činnosti na II. polrok 2019. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli awebovej
stránke obce. K predloženému návrhu neboli zo strany poslancov vznesené pripomienky.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - V.Andraš, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1- J.Balogh
OcZ schválilo Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.
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K 5) Správa HKO o výsledku vykonanej kontroly - Kontrola vedenia pokladne
Ing. Angela Františková poznamenala, že kontrola bola vykonaná v súlade so schváleným
Plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2019. Cieľom kontroly bolo zistiť, či postup
kontrolovaného subjektu pri vedení
a nakladaní s pokladničnou hotovosťou, príjmov
a výdavkov pokladne, vykonávanie základnej finančnej kontroly vo vybranom období bol
v súlade so všeobecne záväznými právnymi a internými predpismi. Kontrolou neboli zistené
závažné nedostatky. Je potrebné vypracovať novú smernicu o vykonávaní finančnej kontroly
a vykonávať finančnú kontrolu v súlade s platnou legislatívou. Odporúča prehodnotiť výšku
stanoveného limitu vo vnútornej smernici, aby nedochádzalo k jeho prekročeniu v pokladni.
OcZ zobralo na vedomie Správu o vykonanej kontrole — Kontrola vedenia pokladne
v subjekte Obec Batizovce.
K 6) Prerokovanie prevzatia stavby „Splašková kanalizácia ul. Záhradná“
Vladimír Belák, prednosta OcU informoval o situácii týkajúcej sa odovzdania vybudovanej
splaškovej kanalizácie na Záhradnej ulici, ktorá je vo vlastníctve Ladislava Balogha a Zdenky
Baloghovej. Uviedol, že p. Balogh predložil časť požadovaných dokladov potrebných
k prevzatiu stavby.
Spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO spol. s .r.o. Veľký Slavkov, ktorá kanalizačnú sieť
v obci prevádzkuje, predložila písomné stanovisko, v ktorom navrhuje splaškovú kanalizáciu
prevziať do vlastníctva obce, aby bolo možné urobiť kontrolu napojenia dažďových vôd.
Zároveň upozornil na skutočnosť, že prevzatím kanalizácie vzniknú vysoké náklady na
prevádzku a odstránenie nevyhovujúceho stavu, pretože vypúšťanie dažďovej vody do
kanalizácie spôsobuje preťaženie splaškovej kanalizácie v čase intenzívnejších zrážok. Na
ČOV dochádza k vyplaveniu biologického procesu, čo má za následok ovplyvňovania kvality
vôd a tým aj dochádza k pokutám za prekročenie množstva a kvality vypúšťaných vôd.
Následne na základe uvedeného môže dôjsť k nárastu poplatku stočného za odvádzanie
a čistenie odpadových vôd pre občanov a podnikateľské subjekty v obci.
Poslanci po spoločnej diskusii navrhli prevziať bezodplatne splaškovú kanalizáciu na
Záhradnej ulici do vlastníctva obce a následne riešiť odstránenie zistených nedostatkov
u majiteľov rodinných domov na Záhradnej ulici, ktorí majú dažďovú kanalizáciu vyústenú
do splaškovej kanalizácie, následne pokračovať kontrolou v celej obci.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - V.Andraš, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1- J. Balogh
OcZ odsúhlasilo zmluvné prevzatie stavby „Splašková kanalizácia ul. Záhradná“ od Ladislava
Balogha a Zdenky Baloghovej do majetku obce bezodplatne.
K 7) Prerokovanie návrhu VZN obce Batizovce č. 3/2019 o určení čiastočných úhrad
v školských zariadeniach
Jana Pitoňák Zimová, ekonómka obce uviedla, že Ministerstvo školstva SR zverejnilo nové
finančné pásma pre školské stravovanie, ktoré nadobúda platnosť od 01.9.2019. Vzhľadom
k tomu je potrebné upraviť doteraz platné VZN obce o určení čiastočných úhrad v školských
zariadeniach. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce, na webovej stránke obce
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a zároveň bol poslancom doručený. K predloženému návrhu neboli predložené pripomienky
zo strany občanov.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - V.Andraš, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Soltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1- J.Balogh
OcZ sa uznieslo na VZN obce Batizovce č. 3/2019 o určení čiastočných úhrad v školských
zariadeniach.
K 8) Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č.1/2019 o najvhodnejší návrh na uzavretie
zmluvy o prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Batizovce - pozemky KNC pare. č. 10120, KN-C pare. č. 10121, schválenie podmienok OVS
JUDr. Gabriel Bodnár poznamenal, že zámer odpredať pozemky KN-C pare. č. 10120, KNC pare. č. 10121 vo vlastníctve obce bol schválený na predchádzajúcom zasadnutí OcZ.
Taktiež bol schválený spôsob predaja Obchodnou verejnou súťažou. Je potrebné vyhlásiť
OVS, podmienky súťaže, komisiu na vyhodnotenie súťažných návrhov a zvoliť jej členov.
Navrhuje komisiu v zložení: JUDr. Gabriel Bodnár, Mgr. Silvia Benková, Ľubomír Soltís,
Jana Pitoňák Zimová, Jaroslav Kuzmík, Vladimír Belák. V prípade záujmu zo strany
poslancov je možné komisiu doplniť o ďalších členov.
Vladimír Belák bližšie informoval o podmienkach obchodnej verejnej súťaže, spôsobe,
mieste a termíne podávania súťažných návrhov, kritériách hodnotenia súťažných návrhov, o
vyhlásení výsledkov súťaže a výhradách vyhlasovateľa OVS. Vyhlásenie OVS a súťažné
podmienky budú zverejnené v regionálnej tlači, na úradnej tabuli a na webovej stránke obce.
Poslanci navrhli v zmluve o prevode nehnuteľného majetku zaviazať kupujúceho po dobu 10
rokov na predkupné právo na odkúpenie pozemku obcou v cene 16,59 € m2.
JUDr. Gabriel Bodnár predložil:
- návrh na vyhlásenie OVS
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - V.Andraš, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1- J.Balogh
OcZ schválilo vyhlásenie OVS č.1/2019.
- návrh na schválenie podmienok OVS
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - V.Andraš, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1- J.Balogh
OcZ schválilo podmienky určené vo vyhlásení OVS.
- návrh na schválenie komisie pre OVS
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - V.Andraš, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1- J.Balogh
OcZ schválilo komisiu pre OVS.
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- návrh na voľbu členov komisie
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - V.Andraš, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1- J.Balogh
OcZ zvolilo členov komisie pre OVS: JUDr. Gabriel Bodnár, Mgr. Silvia Benková,
Ľubomír Šoltís, Jana Pitoňák Zimová, Jaroslav Kuzmík, Vladimír Belák.
K 9) Schválenie prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve obce v Dome služieb pre Slovenskú poštu a.s. - zmena doby prenájmu
JUDr. Gabriel Bodnár informoval, že OcZ na predchádzajúcom zasadnutí schválilo
Slovenskej pošte a.s. Banská Bystrica prenájom nebytových priestorov na prízemí Domu
služieb súp.č. 376 vo vlastníctve Obce Batizovce, zapísaného na LV č. 1, k.ú. Batizovce na
dobu určitú od 01.05.2019 do 01.05.2020 za cenu 32,- €/mesačne + 50,- € záloha na energie.
Slovenská pošta a.s. vzhľadom na plánované investície v prenajatých priestoroch požiadala
o zmenu doby nájmu na dobu neurčitú. Navrhol schváliť novú dobu prenájmu a zrušiť
uznesenie č. 53/2019, ktorým OcZ schválilo prenájom priestorov na dobu určitú.
Hlasovanie za návrh na zrušenie uzn.č.53/2019:
za: 8 - V.Andraš, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Soltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1- J.Balogh
OcZ zrušilo uznesenie č. 53/2019 prijaté 10.04.2019.
Hlasovanie za návrh na prenájom priestorov na dobu neurčitú:
za: 8 - V.Andraš, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Soltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1- J.Balogh
9
OcZ schválilo prenájom časti nebytových priestorov o celkovej výmere 35,62 m
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 na dobu nájmu neurčitú,
cena 32,- €/mesačne + 50,- € záloha na energie.
•

•

•

K 10) Prerokovanie a schválenie dotácie poskytnutej z rozpočtu obce na rok 2019 - Ev.
a.v. cirkev Batizovce
Jana Pitoňák Zimová informovala, že v zmysle VZN č. 5/2017 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce požiadala Evanjelická a.v. cirkev Batizovce o poskytnutie dotácie na
dobudovanie ihriska na rok 2019. Je potrebné schváliť poskytnutie a výšku dotácie
žiadateľovi.
JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh na schválenie dotácie vo výške 1.000,-€.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - V.Andraš, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1- J.Balogh
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OcZ schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na dobudovanie ihriska pre Evanjelickú
a.v. cirkev Batizovce vo výške 1.000,- €.
K 11) Informácia o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom v obci
Batizovce a prijatých opatreniach
Vladimír Belák uviedol, že Najvyšší kontrolný úrad SR vykonal kontrolu plnenia opatrení
prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných v obci Batizovce v čase
od 13.02.2019 do 29.04.2019. Kontrola bola zameraná na dodržiavanie legislatívy v oblasti
elektronizácie informačných systémov verejnej správy, zistené nedostatky boli zo strany obce
odstránené - webová stránka obce je aj v anglickom jazyku, tlačivá určené na stiahnutie
z tejto stránky sú v predpísanom formáte. Je potrebné informovať OcZ o výsledku kontroly
a o prijatých opatreniach.
OcZ zobralo na vedomie informácie o výsledku kontroly NKÚ SR v obci Batizovce
a o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov.
K 12) Rôzne
JUDr. Gabriel Bodnár informoval o obecných aktivitách a doručenej korešpondencii:
- poznamenal, že bola zverejnená anketa na predloženie nominácií na ocenenie občanov
v oblasti kultúry, športu, všeobecného prospechu obce pri príležitosti 755. výročia prvej
písomnej zmienky o obci; doposiaľ neboli predložené žiadne nominácie zo strany občanov,
bolo by vhodné, aby poslanci predložili svoje návrhy na udelenie ocenenia;
- informoval, že bola obci doručená ponuka na poskytnutie dotácie vo výške 16.500,- € na
zapojenie sa do projektu na výsadbu 100 ks stromov v obci so spoluúčasťou obce v sume
cca 1.000,- €;
- uviedol, že obec Batizovce spoločne s obcou Gerlachov požiadali VÚC o opravu štátnej
cesty, máme informáciu, že v našej obci bude opravený úsek v dĺžke 330 m a v Gerlachove
ďalšie úseky v dĺžke 200 m a 500 m smerom k hotelu Hubert;
- predložil k nahliadnutiu spracovaný grafický návrh zmeny územného plánu obce hlavne
v lokalite rómskej osady;
- informoval o pokračovaní v stavebných prácach pri výstavbe ďalšieho úseku chodníka na ul.
Osloboditeľov a prebiehajúcich rekonštrukčných prácach na miestnej komunikácii na
Komenského ulici;
- poznamenal na otázky a podnety niektorých občanov týkajúcich sa vybudovania
inžinierskych sietí v lokalite Pánske záhrady II z dôvodu ich záujmu o výstavbu rodinných
domov, že obec v súčasnosti pre nedostatok finančných prostriedkov neplánuje vybudovať
siete na vlastné náklady a následne ich odovzdať za symbolickú cenu jednotlivým správcom
sietí;
- v obci sa uskutočnila kontumácia túlavých psov, bolo odchytených 17 ks;
- informoval o podanej žalobe Ing. Mária Bobka na Krajskom súde v Prešove týkajúcej sa
rozhodnutia na odstránenie nelegálnej stavby;
- v mene obce verejne poďakoval bývalej riaditeľke zariadenia Domova sociálnych služieb
Domov pod Tatrami v Batizovciach Ing. Danici Ďuricovej za doterajšiu spoluprácu
a kladne zhodnotil nástup nového vedenia Mgr. Anny Nemcovej;
- informoval o príprave VZN o udržiavaní čistoty v obci, na obmedzenie hluku a pod.;
- podal informáciu o výberovom konaní na riaditeľa MŠ;
- predložil žiadosť Ing. Jaroslava Zuštiaka a Mgr. Martiny Zuštiakovej Poprad o prenájom
obecného bytu v termíne od júla 2019 do septembra 2019. V prípade záujmu zo strany obce
je potrebné schváliť zámer a spôsob prenájmu nebytových priestorov.
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Mgr. Vladimír Andraš poskytol bližšiu informáciu k predloženej žiadosti, nakoľko
menovaných pozná a tiež situáciu a dôvod ich žiadosti a navrhol, v prípade možností, byt
prenajať.
Poslanci v spoločnej rozprave skonštatovali, že byt je v uvedenom období už rezervovaný
počas obecných akcií / Mundiál, Deň obce/ a preto nesúhlasia s jeho dlhodobým prenájmom.
Hlasovanie za schválenie prenájmu:
za: 1 - V.Andraš,
proti: 7 - D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová, Ľ.Soltís,
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1- J.Balogh
OcZ neschválilo zámer prenajať Ing. Jaroslavovi Zuštiakovi a Mgr. Martine Zuštiakovej
Poprad obecný byt v bytovom dome súp.č. 334 vo vlastníctve Obce Batizovce, zapísaného
na LV č. 1, k.ú. Batizovce z dôvodu jeho obsadenosti.
- predložil návrh na poskytnutie jednorazovej odmeny poslancom v zmysle schválených
Zásad odmeňovania poslancov v Obci Batizovce ČI. 3 ods. 4, ktorú možno poslancovi
poskytnúť v prípade väčšej náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia
mimoriadnej úlohy. Návrh predkladá starosta obce a o poskytnutí odmeny rozhoduje OcZ
uznesením.
Starosta obce navrhuje poskytnutie jednorazovej odmeny poslancom:
Ľubomírovi Šoltísovi za aktívny prístup k vedeniu komisie sociálnej, rozvoja vzdelávania
a kultúry a za aktivitu v oblasti požiarnej ochrany a folklóru vo výške 600,- €
Mgr. Vladimírovi Andrašovi za vedenie pamätnej knihy a za aktívny prístup pri
organizovaní obecných akcií vo výške 150,- €
Jaroslavovi Kuzmíkovi za aktívny prístup k vedeniu komisie výstavby, územného
plánovania a životného prostredia a verejného poriadku a za pomoc pri organizovaní
obecných akcií v obci vo výške 150,- €
Ing. Františkovi Lizákovi za pomoc a podporu pri organizovaní obecných akcií a za aktívny
prístup k vedeniu komisie finančnej a správy majetku vo výške 100,- €
Marte Šerfelovej za aktívny prístup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa verejných
vecí vo výške 100,- €
Jurajovi Baloghovi za aktívny prístup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa verejných
vecí vo výške 100,- €
Danielovi Hudákovi za aktívny prístup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa verejných
vecí vo výške 100,- €
Ing. Petrovi Hutníkovi za aktívny prístup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa
verejných vecí vo výške 100,- €
PharmDr. Cyrilovi Nemcovi za aktívny prístup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa
verejných vecí vo výške 100,- €
Odmena odzrkadľuje zvýšenú vecnú a časovú náročnosť vykonaných činností a zohľadňuje
osobitné a významné úspechy, pracovné úspechy dosiahnuté nadštandardnou aktivitou.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - V.Andraš, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová, Ľ.Soltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1- J.Balogh
OcZ schválilo predložený návrh na schválenie odmien poslancom OcZ.
- prečítal doručený list určený pre starostu a poslancov OcZ od rodičov a občanov obce
týkajúci sa nespokojnosti s personálnym obsadením v MŠ Batizovce.
Starosta skonštatoval, že v hľadiska platnej legislatívy nedošlo k jej porušeniu.
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- poznamenal, že v hornej časti obce za rodinným domom p. Šalinga realizujeme projekt
„Tatry na dlani“ spolufinancovaný COOP Jednota.
K 13) Interpelácie poslancov, diskusia
Daniel Hudák
- upozornil, že je potrebné osloviť stavebníka, aby opravil cestu po prekopávke na Štúrovej
ulici.
Marta Šerfelová
- ako členka Rady školy pri MŠ Batizovce informovala o uskutočnenej voľbe riaditeľa MŠ,
žiadosti predložili dvaja uchádzači, jeden nespĺňal kvalifikačné predpoklady; za riaditeľku
bola zvolená p. Soňa Chalásová;
- požiadala o informáciu, či bude v obci obnovená činnosť maséra;
Starosta - obec nemá voľnú miestnosť, priestory v dome služieb boli prenajaté detskej
lekárke a Slovenskej pošte.
- požiadala, aby obec vyzvala všetkých stavebníkov na Hviezdoslavovej ulici, ktorí prekopali
miestnu komunikáciu, aby ju uviedli do pôvodného stavu;
Starosta - obec vyzve stavebníkov na odovzdanie stavebných úprav na miestnej
komunikácii po jej prekopávkach.
- upozornila na parkujúce autá v zákrute na ceste na Hviezdoslavovej ulici;
Starosta - poznamenal, že parkovanie na miestnych komunikáciách je problém v celej obci,
navrhuje volať priamo políciu.
- požiadala o informáciu, či p. Bobko pokračuje v stavebných prácach na nelegálnej stavbe.
Starosta - má informáciu, že nepokračuje, vykonal len nevyhnutné zabezpečenie stavby.
PharmDr. Cyril Nemec
- poznamenal, že občania na Komenského ulici sú radi, že sa realizuje oprava cesty, no pri
týchto prácach došlo k poškodeniu niektorých vodovodných prípojok a vznikol konflikt
medzi občanmi a firmou, ktorá realizuje stavebné práce;
Starosta - máme informáciu o vzniknutom probléme, poškodené šupatká sú už opravené.
- požiadal o informáciu, či na Komenského ulici sú už všetky domy napojené na obecnú
kanalizáciu, aby v budúcnosti nedošlo k poškodeniu novej komunikácie;
Starosta - všetci majitelia rodinných domov a vlastníci pozemkov mali možnosť napojiť sa
na kanalizáciu, prípadne si zriadiť bod napojenia.
- upozornil, že pri búrke dochádza z ul. Komenského k vytápaniu Partizánskej ulice
a rodinných domov, poznamenal, že obidva kanály pri ceste v križovatke ulíc Komenského a
Partizánska sú upchaté;
Starosta - v extrémnych prípadoch napr. pri búrke, ak sa jedná o prietrž, sa to nedá
ovplyvniť, zabezpečíme vyčistenie kanálov prostredníctvom DHZ.
- poznamenal, že bol zrealizovaný plot pri detskom ihrisku na Záhradnej ulici, požiadal
o vykosenie chodníka od cesty smerom k ihrisku, prípadne tam osadiť chodník z dlažby.
Starosta - priestor môžeme vykosiť, v budúcnosti môžeme vybudovať chodník podľa
finančných možností obce.
Ing. Peter Hutník
- navrhol preveriť informácie uvedené v liste týkajúce sa personálneho obsadenia v MŠ
Batizovce;
Starosta - uviedol, že MŠ je samostatný právny subjekt.
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Ing. Angela Františková - navrhla, že v rámci plánovanej kontroly v II. polroku 2019 v
subjekte MŠ môže preveriť aj túto personálnu oblasť.
- požiadal o informáciu týkajúcu sa prenajímania priestorov v kultúrnom dome - má
skúsenosť, že počas prenájmu cez víkend došlo k bitke, neporiadku, bola privolaná aj
polícia, ktorá nedokázala zjednať nápravu;
Starosta - priestory mala prenajaté p. Palušová, ak sa vyskytne problém je potrebné volať
políciu.
- upozornil na elektrický stĺp osadený na parkovisku pri kultúrnom dome, kde môže dôjsť
k dopravnej nehode;
Starosta - navrhol osadiť dopravný ostrovček v mieste osadenia el. stĺpu.
- informoval o športových výsledkoch futbalového klubu, aktivitách športovej komisie streľba zo vzduchovky, kvíz, cykloparáda a pripravovanej akcii - Mundiál 13.7.2019.
Mgr. Vladimír Andraš
- uviedol k doručenému listu týkajúceho sa MŠ, že rodičia mali možnosť vyjadriť svoj názor
a predložiť požiadavky na rodičovskom združení;
- požiadal o opravu lavičiek v parku pri pamätníku pred obecným úradom;
Starosta - na oprave lavičiek už pracujeme.
- upozornil, že je potrebné vyčistiť cestu smerom k poľnohospodárskemu družstvu od
nánosov štrku na cestu.
Starosta - zabezpečíme jeho odstránenie.
Jaroslav Kuzmík
- navrhol urobiť rigol, aby voda po daždi pri križovatke pri poľnohospodárskom družstve
stekala do potoka;
- upozornil na odkrytý betónový poklop na pozemku ev. a.v. cirkvi - pri RD p.Krejnusa;
- požiadal orezať orgován pri štátnej ceste pri RD p. Krejnusa;
- upozornil doplniť na webovej stránke obce plán zasadnutí OcZ.
Ing. František Lizák
- poznamenal, že novo vybudované detské ihrisko na Záhradnej ulici užíva a ničí rómska
mládež, ihrisko je určené predovšetkým pre malé deti, navrhuje osadiť tabuľu
s upozornením, že ihrisko je určené pre malé deťmi v sprievode rodičov;
Starosta - už máme pripravený prevádzkový poriadok pre užívanie detského ihriska , tabuľa
bude osadená v blízkom čase.
- odporučil začať riešiť kapacitné priestory MŠ v prípade schválenia povinnej predškolskej
dochádzky, hlavne marginalizovaných rómskych skupín;
Starosta - je to celoslovenský problém, povinná predškolská dochádzka je zatiaľ odročená.
Budeme sa tomu venovať a zistíme ďalšie možnosti.
Ľubomír Šoltís
- požiadal o bližšiu informáciu ohľadom miestnej občianskej poriadkovej služby v obci;
Starosta - uviedol, že sa uskutočnilo výberové konanie na zamestnancov, ktorí od 1.7.2019
nastúpia na túto pracovnú pozíciu. V našej obci je vytvorených päť pracovných miest.
- požiadal o bližšiu informáciu k členskej schôdzi pozemkového spoločenstva urbarialistov;
Ing. František Lizák - informoval o zvolení členov výboru PSÚ a dozornej rady, za
predsedu bol zvolený Ing. Jozef Hudák, CSc.
- informoval o Rade školy pri ZŠ Batizovce;
- požiadal o informáciu, kedy sa začnú prácu pri uložení optického káblu v obci;
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Starosta - v súčasnosti nemáme konkrétne informácie, práce bude realizovať spol. Slovák
Telecom, momentálne dokončujú práce v obci Spišská Teplica.
- informoval o programe počas Dňa obce;
- informoval o príprave osláv 130. výročia DHZ v obci, ktoré sa budú konať 5. a 6. júla 2019;
- požiadal o vyčistenie kanála na Jurkovičovej ulici za rodinnými domami p. Pitoňákovej a p.
Petriľákovej;
- upozornil na skládku betónového odpadu na Jurkovičovej ulici pred bytovkou;
- predložil ponuky na zakúpenie malého traktora na údržbu chodníkov pre účely obce;
- informoval o aktivitách DHZ, folklórnej skupiny v obci a pripravovanej akcie športovej
komisie - varenie batizovskych pirohov dňa 20.7.2019.
K 14) Návrh na uznesenie
Jaroslav Kuzmík prečítal prítomným poslancom návrh na uznesenia zo zasadnutia OcZ.
Uznesenia z 3. zasadnutia OcZ sú súčasťou tejto zápisnice.
K 15) 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: -.

JUDr. Gabriel B o d n á r
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Vladimír Andraš
PharmDr. Cyril Nemec

Zapisovateľka:

Anna Zacharová
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UZNESENIA
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach, konaného dňa 26. 06. 2019
Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia:

K 2) Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
Uznesenie č. 68/2019
OcZ schvaľuje návrh programu zasadniitia-uyedený v pozvánke

Dňa 02. 07. 2019

JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce

Uznesenie č. 69/2019
OcZ schvaľuje overovateľov zápisnice Mgr. Vladimíra Andraša, PharmDr. Cyrila Nemca
a zapisovateľku zápisnice Annu Zacharovú*

Dňa 02. 07. 2019

JUDŕ. Gabriel Bodnár, stárosta obce
V
^—

Uznesenie č. 70/2019
OcZ volí Daniela Hudáka a Jaroslava Kuzmíka za členov návrhovej komisie.

Dňa 02. 07. 2019

JUDr. Gabriel Bodnái^starostárobce

K 3) Správa o kontrole plnenia uznesení OcZ, odpovede na interpelácie poslancov
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
Uznesenie č. 71/2019
OcZ berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení prijatých OcZ.

Dňa 02. 07. 2019

JUDr. Gabriel Badnáŕ, starosta obce

Uznesenie č. 72/2019
OcZ berie na vedomie odpovede
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ.

Dňa 02. 07. 2019

JUDr. Gabrie

starostu

obce

na

interpelácie

poslancov

OcZ
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K 4) Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
Uznesenie č. 73/2019
OcZ schvaľuje Plán kontrolnej činnoslLnalI. polrok 2019.

Dňa 02. 07. 2019

JUDr. Gabriel Bodríár, starosta obce

K 5) Správa HKO o výsledku vykonanej kontroly - Kontrola vedenia pokladne
Uznesenie č. 74/2019
OcZ berie na vedomie Správu o vykonanej kontrole - Kontrola vedenia pokladne v subjekte
____
^
Obec Batizovce.
,

Dňa 02. 07. 2019

Gabriel Bodnár,"starosta obce

K 6) Prerokovanie prevzatia stavby „Splašková kanalizácia ul. Záhradná“
Uznesenie č. 75/2019
OcZ súhlasí so zmluvným prevzatím stavby „Splašková kanalizácia ul. Záhradná“ od
Ladislava Balogha a Zdenky Baloghovej do majetku obce bezodplatne.

Dňa 02. 07. 2019

JUDr. Gabriel Bodnár, starostaobce

K 7) Prerokovanie návrhu VZN obce Batizovce č. 3/2019 o určení čiastočných úhrad
v školských zariadeniach
Uznesenie č. 76/2019
OcZ sa uznáša na VZN obce Batizovce č. 3/2019 o určení čiastočných úhrad v školských
zariadeniach.

Dňa 02. 07. 2019
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K 8) Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č.1/2019 o najvhodnejší návrh na uzavretie
zmluvy o prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Batizovce - pozemky KNC pare. č. 10120, KN-C pare. č. 10121, schválenie podmienok OVS
Uznesenie č. 77/2019
OcZ vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č.1/2019 o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy
o prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Batizovce a to pozemkov KN-C
pare. č. 10120 o celkovej výmere 201 m2 - druh pozemku ostatné plochy
pare. č. 10121 o celkovej výmere 201 m2 - druh pozemku ostatné plochy

Dňa 02. 07. 2019

ňár, starosta obce

Uznesenie č. 78/2019
OcZ schvaľuje podmienky určené vo vyhlásení Obchodnej verejnej súťaže č.1/2019

Dňa 02. 07. 2019

JUDŕ.
Gabriel
npŕ. Gab

starosta obce

Uznesenie č. 79/2019
OcZ schvaľuje komisiu pre Obchodnú verejnú súťaž č.1/2019.

OcZ volí členov komisie pre Obchodnú verejnú súťaž č.1/2019: JUDr. Gabriel Bodnár, Mgr.
Silvia Benková, Ľubomír Šoltís, Jana Pitoňák Zimová, Jaroslav Kuzmík, Vladimír Belák.

Dňa 02. 07. 2019

JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce

K9) Schválenie prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve obce v Dome služieb pre Slovenskú poštu a.s. - zmena doby nájmu
Uznesenie č. 81/2019
OcZ ruší uznesenie č. 53/2019 prijaté 10.04.2019.
ŕ)
/7 i

Dňa 02. 07. 2019

JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce
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Uznesenie č. 82/2019
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 na dobu nájmu neurčitú,

K 10) Prerokovanie a schválenie dotácie poskytnutej z rozpočtu obce na rok 2019 —Ev.
a.v. cirkev Batizovce
Uznesenie č. 83/2019
OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na dobudovanie ihriska pre Evanjelickú

K 11) Informácia o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom v obci
Batizovce a prijatých opatreniach
Uznesenie č. 84/2019
OcZ berie na vedomie informácie o výsledku kontroly NKÚ SR v obci Batizovce
a o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov.

Dňa 02. 07. 2019

JUDr. Gajmel Bodnár, starosta obce

K 1 2 )Rôzne
Uznesenie č. 85/2019
OcZ neschvaľuje zámer prenajať Ing. Jaroslavovi Zuštiakovi a Mgr. Martine Zuštiakovej
Poprad obecný byt v bytovom dome súp.č. 334 vo vlastníctve Obce Batizovce, zapísaného na
LV č. 1, k.ú. Batizovce z dôvodu jeho obsadenosti.

Dňa 02. 07. 2019

JUDr. Gabriel Bodnár,'starosta olxe
J
<
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Uznesenie č. 86/2019
OcZ schvaľuje poskytnutie jednorazovej odmeny poslancom:
- Ľubomírovi Soltísovi za aktívny prístup k vedeniu komisie sociálnej, rozvoja vzdelávania
a kultúry a za aktivitu v oblasti požiarnej ochrany a folklóru vo výške 600,- €
- Mgr. Vladimírovi Andrašovi za vedenie pamätnej knihy a za aktívny prístup pri
organizovaní obecných akcií vo výške 150,- €
- Jaroslavovi Kuzmíkovi za aktívny prístup k vedeniu komisie výstavby, územného
plánovania a životného prostredia a verejného poriadku a za pomoc pri organizovaní
obecných akcií v obci vo výške 150,- €
- Ing. Františkovi Lizákovi za pomoc a podporu pri organizovaní obecných akcií a za aktívny
prístup k vedeniu komisie finančnej a správy majetku vo výške 100,- €
- Marte Serfelovej za aktívny prístup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa verejných
vecí vo výške 100,- €
- Jurajovi Baloghovi za aktívny prístup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa verejných
vecí vo výške 100,- €
- Danielovi Hudákovi za aktívny prístup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa verejných
vecí vo výške 100,- €
- Ing. Petrovi Hutníkovi za aktívny prístup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa
verejných vecí vo výške 100,- €
- PharmDr. Cyrilovi Nemcovi za aktívny prístup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa
verejných vecí vo vý"1'~ 1nA c

Dňa 02.07. 2019

Návrhová komisia:

Jaroslav Kuzmík
Daniel Hudák

STAROSTA OBCE B A T I Z O V C E
Obecný úrad. Štúrova 2912. Batizovce. PSČ 059 35

POZVÁNKA
V zmysle zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení platných právnych
úprav
zvolávam
3. zasadnutie obecného zastupiteľstva
na deň 26 . 06 . 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 II. polrok 2019
5. Správa HKO o výsledku vykonanej kontroly - Kontrola vedenia pokladne
6. Prerokovanie prevzatia stavby „Splašková kanalizácia ul. Záhradná“
7 . Prerokovanie návrhu VZN obce Batizovce č. 3/2019 o určení čiastočných úhrad
v školských zariadeniach
8. Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2019 o najvhodnejší návrh na uzavretie
zmluvy o prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Batizovce - pozemky
KN-C pare. č. 10120, KN-C pare. č. 10121, schválenie podmienok OVS
9. Schválenie prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve obce v Dome služieb pre Slovenskú poštu a.s. - zmena doby prenájmu
10. Prerokovanie a schválenie dotácie poskytnutej z rozpočtu obce na rok 2019 - Ev. a.v.
cirkev Batizovce
11. Informácia o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom v obci
Batizovce a prijatých opatreniach
12. Rôzne
13. Interpelácie poslancov, diskusia
14. Návrh na uznesenie
15. Záver

Batizovce 20. 06. 2019

Zverejnené: 20. 06. 2019

Prezenčná listina
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Batizovciach, konaného dňa 26. 06. 2019

