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Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach
konaného dňa 06.02.2019
v

Cas 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 neprítomný poslanec Juraj Balogh, prítomných je osem poslancov 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:
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 zapisovateľa: Anna Zacharová
overovateľov zápisnice: Jaroslav Kuzmík, Daniel Hudák
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: Mgr. Vladimír Andraš, Juraj
Balogh
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
JUDr. Gabriel Bodnár - z dôvodu neprítomnosti HKO na zasadnutí predložil správu
o kontrole plnenia uznesení č. 2019/01 prijatých na 31. zasadnutí OcZ, ustanovujúcom
zasadnutí OcZ a uznesení, ktoré boli v plnení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ. V správe
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bolo skonštatované, že uznesenie č.409/2014, 326/2017 sú v plnení a uzn. č. 426/2018 nie je
splnené. Ostatné uznesenia sú splnené.
Na zasadnutie prišiel poslanec Juraj Balogh.
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 Soltis
- porucha verejného osvetlenia na Záhradnej ulici pred rodinným domom p. Jurčišina
Starosta - porucha je odstránená;
- upozornenie, že na novovybudovanej zastávke autobusu po daždi neodteká voda
Starosta - uvedený nedostatok bol už odstránený, priebežne odtok vody čistíme
Jaroslav Kuzmík
- žiadosť o informáciu týkajúcu sa zákazu vypúšťania dažďovej vody do obecnej kanalizácie
Starosta - v kontrole napojenia na splaškovú kanalizáciu sa bude naďalej pokračovať
Mgr. Cyril Nemec
- upozornenie, že je potrebné dosýpať terén pri ceste za cintorínom
Starosta - s prihliadnutím na poveternostné podmienky nebolo možné zatiaľ dosýpať okolo
cesty štrk.
Marta Serfelová
- zriadenie prechodu pre chodcov cez štátnu cestu
Starosta - realizácia je závislá od finančných možností obce
- rozvoz stravy pre dôchodcov v obci
Starosta - obec uzavrela zmluvu s firmou Martek Štrba, ktorá už túto službu v obci
zabezpečuje
OcZ zobralo na vedomie odpovede starostu obce na interpelácie poslancov OcZ
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ.
K 4) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
JUDr. Gabriel Bodnár - z dôvodu neprítomnosti HKO na zasadnutí predložil správu
o kontrolnej činnosti za rok 2018, ktorá bola v písomnej forme doručená poslancom.
V dokumente bolo skonštatované, že plány kontrolnej činnosti na I. a na II. polrok 2018
schválené OcZ boli splnené. HKO v správe informovala o vypracovaní odborných stanovísk
k záverečnému účtu obce za rok 2017 a o ďalších činnostiach - účasť na zasadnutiach OcZ,
účasť na odbornej konferencii, pracovných zasadnutiach, odborných školeniach, štúdium
aktuálnych legislatívnych predpisov.
V správe boli uvedené bližšie informáciu k vykonanej kontrolnej činnosti:
- Kontrola plnenia prijatých uznesení OcZ - vykonaných 5 kontrol, ktoré boli pravidelne
predkladané na každom zasadnutí OcZ
- Kontrola použitia bežných výdavkov obce za tovary a služby v subjekte Obec Batizovce
- Kontrola použitia kapitálových výdavkov v subjekte Materská škola Batizovce za rok 2017
- Kontrola zverejnenia povinne zverejňovaných informácií v subjekte Základná škola
- Kontrola dodržiavania VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
- Kontrola odmeňovania poslancov za obdobie 2014-2018
OcZ zobralo na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018.
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K 5) Prerokovanie návrhu Viacročného programového rozpočtu obce na roky 2019 2021 a stanovisko HKO k návrhu Viacročného programového rozpočtu na obdobie
rokov 2019 - 2021
JUDr. Gabriel Bodnár - uviedol, že materiál bol zverejnený a doručený poslancom.
Poznamenal, že sa jedná o pracovný dokument, ktorý je spracovaný podľa potrieb obce. Podal
bližšie informácie k plánovaným kapitálovým výdavkom, v ktorých sú zahrnuté priority obce,
skonštatoval, že je potrebné pokračovať v začatých investičných akciách - kanalizácia, úprava
miestnych komunikácií a pod.
Ing. Mária Melicherová - poznamenala, že je možné rozpočet, v rámci jeho úpravy,
prispôsobiť potrebám obce.
JUDr. Gabriel Bodnár - z dôvodu neprítomnosti hlavnej kontrolórky A.Františkovej
predložil Stanovisko HKO k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021 v súlade s § 18 zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v ktorom bolo skonštatované, že návrh je spracovaný v
súlade s platnou legislatívou, bol verejne sprístupnený v obci na úradnej tabuli a na
internetovej stránke obce. Odporúča poslancom Rozpočet obce Batizovce na roky 2019-2021
schváliť.
OcZ zobralo na vedomie Stanovisko HKO k návrhu viacročného programového rozpočtu
obce na roky 2019-2021.
Hlasovanie za návrh rozpočtu:
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 návrh Viacročného programového rozpočtu obce v rozsahu kategórií
ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie na r. 2019 vo výške 1 643 349,-€ a na roky
2020 a 2021 s tým, že tieto návrhy sú nezáväzné.
K 6) Prerokovanie návrhu VZN obce Batizovce č. 1/2019 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy,
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019
JUDr. Gabriel Bodnár - uviedol, že v zmysle platnej legislatívy bola zmenená výška
koeficientov pri výpočte výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, preto
výška dotácie na žiaka musí byť upravená VZN.
Ing. Mária Melicherová, ekonómka obce - doplnila, že dotácia zohľadňuje potreby
Materskej školy, Školského klubu a Školskej jedálne.
Starosta predložil návrh na prijatie VZN č. 1/2019.
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 sa uznieslo na VZN obce Batizovce č. 1/2019.
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K 7) Prerokovanie návrhu VZN obce Batizovce č. 2/2019 o určení čiastočných úhrad
v školských zariadeniach
JUDr. Gabriel Bodnár - informoval, že v zmysle novely zákona č.544/2010Z.z. o dotáciách
v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2019, ktorým sa
dopĺňa zákon č.245/2008 o výchove a vzdelávaní sa poskytuje dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa v poslednom ročníku MŠ v sume 1,20 €/l dieťa//obed.
Vzhľadom k tomu je potrebné upraviť doteraz platné VZN obce o určení čiastočných úhrad
v školských zariadeniach.
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 sa uznieslo na VZN obce Batizovce č. 2/2019.
K 8) Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2019 /DHZ, OFK,
Folklórna skupina, Klub žien ... /
JUDr. Gabriel Bodnár - uviedol, že v zmysle VZN č. 5/2017 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce požiadali MO Matice slovenskej Batizovce, DHZ, OFK, KŽ, FS
o poskytnutie dotácií na rok 2019. V Prípade záujmu zo strany obce je potrebné schváliť
poskytnutie a výšku dotácií jednotlivým žiadateľom.
Starosta predložil jednotlivé žiadosti a požadované výšky dotácií:
MO Matice slovenskej Batizovce vo výške 700,- €
Dobrovoľný hasičský zbor Batizovce na nákup automobilu vo výške 5 000,- €
Dobrovoľný hasičský zbor Batizovce na krúžkovú činnosť vo výške 2 000,- €
Obecný futbalový klub Batizovce vo výške 8 000,- €
Obecný futbalový klub Batizovce na krúžkovú činnosť vo výške 5 000,- €
Klub žien Batizovce vo výške 1 000,- €
Folklórna skupina Batizovce vo výške 6 180,- €
Folklórna skupina Batizovce na krúžkovú činnosť vo výške 2 500,- €.
Ing. Mária Melicherová - upozornila, že dotácia poskytnutá v r. 2017 Obecnému
futbalovému klubu nebola doposiaľ zo strany OFK zúčtovaná.
Bc. Peter Hutník - zdôvodnil navýšenú požiadavku oproti minulému roku na poskytnutie
dotácie pre OFK z dôvodu, že v klube pribudlo dorastenecké družstvo.
Ľubomír Soltís - podal bližšiu informáciu k žiadosti o poskytnutie dotácie pre DHZ na
nákup automobilu, poznamenal, že automobil by mohol slúžiť nielen pre DHZ ale aj folklórnu
skupinu, prípadne pre OFK.
Poslanci po spoločnej diskusii dospeli k záveru, že žiadosť DHZ o dotáciu na kúpu
automobilu bude ešte prehodnotená a následne prerokovaná na nasledujúcom zasadnutí OcZ.
JUDr. Gabriel Bodnár - predložil návrh na schválenie poskytnutia dotácií:
MO Matice slovenskej Batizovce vo výške 700,-€
Dobrovoľný hasičský zbor Batizovce na krúžkovú činnosť vo výške 2 000,- €
Obecný futbalový klub Batizovce vo výške 8 000,- €
Obecný futbalový klub Batizovce na krúžkovú činnosť vo výške 5 000,- €
Klub žien Batizovce vo výške 1 000,- €
Folklórna skupina Batizovce vo výške 6 180,- €
Folklórna skupina Batizovce na krúžkovú činnosť vo výške 2 500,-€.
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Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová,
Ľ.Šoltís,
proti: O
zdržal sa: O
neprítomní pri hlasovaní: O
OcZ schválilo predložený návrh poskytnutia dotácií.
K 9) Schválenie predaja pozemku vo vlastníctve obce pre Ing. Bohuslava Pisára
JUDr. Gabriel Bodnár - informoval, že OcZ na 31. zasadnutí dňa 31.10.2018 schválilo 3/5
väčšinou poslancov zámer a spôsob predaja pozemku KN E pare.č. 3177 vo vlastníctve Obce
Batizovce, zapísaný na LV č. 1, k.ú. Batizovce Ing. Bohuslavovi Pisárovi, bytom Nová Lesná
91. Zámer a spôsob predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa boli zverejnené
na úradne tabuli obce. Je potrebné schváliť prevod nehnuteľnosti.
Starosta predložil návrh na predaj pozemku:
OcZ schvaľuje pre žiadateľa Ing. Bohuslava Pisára, bytom Nová Lesná 91 predaj pozemku
KN E pare.č. 3177 vo vlastníctve Obce Batizovce, zapísaný na LV č. 1, k.ú. druh pozemku
orná pôda o celkovej výmere 16 m za cenu 16,59 €/m , za predpokladu, že návrh na vklad
práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podá žiadateľ a uhradí správny poplatok.
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 predaj pozemku pre Ing. Bohuslava Pisára.
K 10) Prerokovanie prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve obce v Dome služieb
- pre Slovenskú poštu a.s.
JUDr. Gabriel Bodnár - uviedol, že Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica predložila obci
stanovisko o nevyhovujúcom technickom stave vlastného objektu, v ktorom sa nachádza
prevádzka pošty. Slovenská pošta a.s. po spoločnom prerokovaní s obcou dospela k dohode
zachovania poštových služieb v obci. Následne obec ponúkla dočasný priestor v Dome
služieb. V prípade záujmu zo strany obce je potrebné schváliť zámer a spôsob prenájmu
nebytových priestorov.
Starosta predložil návrh na uznesenie:
- OcZ schvaľuje 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.
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 zámer prenajať Slovenskej pošte a.s. Banská Bystrica nebytové priestory.
- OcZ schvaľuje spôsob prenájmu nehnuteľného majetku - nebytové priestory na prízemí
Domu služieb súp.č. 376 vo vlastníctve Obce Batizovce, zapísaného na LV č. 1, k.ú.
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Batizovce pre Slovenskú poštu a.s. Banská Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľa
a to zachovanie poštových služieb pre širokú verejnosť v obci.
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 viac ako 3/5 väčšinou poslancov spôsob prenájmu nehnuteľného majetku pre
Slovenskú poštu a.s. Banská Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
K 11) Návrh na zriadenie komisií pri OcZ, schválenie náplne práce komisií, voľba
členov komisií
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. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje OcZ.
Starosta predložil návrh na zriadenie komisií:
- finančná a správy obecného majetku,
- sociálna, rozvoja vzdelávania a kultúry,
- mládeže a športu,
- výstavby, územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku,
- na ochranu verejného záujmu
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 návrh na zriadenie komisií pri OcZ.
Starosta predložil návrh na určenie náplne práce jednotlivých komisií:
komisia finančná a správy obecného majetku:
- zaujíma stanovisko k návrhu rozpočtu obce, kontroluje plnenie rozpočtu obce a efektívne
hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami
- vyjadruje sa k záverečnému účtu obce, k výsledkom hospodárenia
- prerokováva návrhy na prijatie úveru, na poskytnutie pôžičiek
- zaujíma stanovisko k návrhom na úpravu poplatkov za poskytované služby a úkony
vykonávané obcou,
- vyjadruje sa k návrhom VZN s dopadom na rozpočet obce a ich úpravy
- posudzuje žiadosti vo vzťahu k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku obce
komisia sociálna, rozvoja vzdelávania a kultúry:
- samostatne organizuje resp. sa podieľa na príprave usporiadania kultúrno-spoločenských
podujatí v obci
- spolupracuje so školskými zariadeniami a inými organizáciami v obci
- podieľa sa pri prerokovaní návrhov na zápis do kroniky obce
- posudzuje žiadosti o jednorazovú finančnú výpomoc
komisia mládeže a športu:
- samostatne organizuje resp. participuje pri usporiadaní športových podujatí v obci
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- sleduje stav a celkové využitie športových zariadení v obci
- spolupracuje so školskými zariadeniami a inými organizáciami v obci
komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku:
v oblasti výstavby a územného plánovania
- posudzuje a usmerňuje vlastnú investičnú činnosť obce v záujme zabezpečenia potrieb
obyvateľov obce a rozvoja obce
- kontroluje stav miestnych komunikácií, dáva návrhy a podnety na opravy
- posudzuje územnoplánovaciu dokumentáciu obce
v oblasti životného prostredia
- spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia
- monitoruje výskyt čiernych skládok na území obce
- získava a prerokováva poznatky a informácie o činnostiach s negatívnym vplyvom na
životné prostredie v obci, navrhuje opatrenia na riešenie
v oblasti verejného poriadku
- predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku
- podáva podnety na ochranu majetku obce a majetku občanov
- podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, na verejných
priestranstvách obce a na verejne prístupných miestach
- spolupôsobí pri riešení susedských sporov alebo priestupkov proti spolunažívaniu
Vo všetkých oblastiach spolupracuje s ostatnými komisiami, starostom a obecným úradom,
komisia na ochranu verejného záujmu:
- dozerá na dodržiavanie zák. č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov - starostu obce
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 určilo náplne práce jednotlivých komisií pri OcZ.
Starosta predložil návrh na voľbu predsedov a členov komisií:
finančná a správy obecného majetku
predseda: Ing. František Lizák
členovia: Marta Šerfelová, Ing. Milan Berkeš, Vladimír Čižmár, Michal Šerfel
sociálna, rozvoja vzdelávania a kultúry
predseda: Ľubomír Šoltís
členovia: budú doplnení a zvolení na nasledujúcom zasadnutí OcZ
mládeže a športu
predseda: Juraj Balogh
členovia: budú doplnení a zvolení na nasledujúcom zasadnutí OcZ
výstavby, územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
predseda: Jaroslav Kuzmík
členovia: Daniel Hudák, Ing. Peter Nemec st., Ing. Ján Jurčišin
komisia na ochranu verejného záujmu
predseda: Mgr. Cyril Nemec /NEKA/
členovia: Mgr. Vladimír Andraš /SNS/, Jaroslav Kuzmík /SaS,OĽANO/
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová,
Ľ.Soltís,
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proti: O
zdržal sa: O
neprítomní pri hlasovaní: O
OcZ zvolilo predsedov a členov komisií
K 12) Návrh na schválenie poslaneckých obvodov podľa ulíc v obci
JUDr. Gabriel Bodnár - uviedol, že z dôvodu bezprostrednejšieho kontaktu občana
s výkonom miestnej samosprávy prostredníctvom konkrétneho poslanca je potrebné schváliť
poslanecké obvody podľa ulíc pre volebné obdobie 2018-2022.
Predložil návrh na poslanecké obvody podľa jednotlivých ulíc v obci:
Partizánska, Lúčna
Mgr. Vladimír Andraš
Sládkovičova, Krátka
Jaroslav Kuzmík
Komenského, Kukučínova
Bc. Peter Hutník
Nálepkova
Ing. František Lizák
Štúrova, Školská
Daniel Hudák
Jurkovičova, Družstevná
Ľubomír Šoltís
Poľná, Cintorínska
Juraj Balogh
Hviezdoslavova, Záhradná, Kvetná, K potoku
Marta Šerfelová
Osloboditeľov, Tatranská, Horská, Športová, Lesná
Mgr. Cyril Nemec
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 poslanecké obvody podľa ulíc v obci pre volebné obdobie 2018-2022.
K 13) Rôzne
JUDr. Gabriel Bodnár informoval o obecných aktivitách a doručenej korešpondencii:
- nová povinnosť obce v zmysle zmeny v platnej legislatívy zabezpečovať údržbu chodníkov
- odporučil poslancom prehodnotiť cenník týkajúci sa výšky prenájmu za byt a priestory
v kultúrnom dome a návrh zmeny prerokovať na nasledujúcom zasadnutí OcZ
-je potrebné zakúpiť programové vybavenie na digitalizáciu hrobových miest na miestnom
cintoríne
- čistenie upchatej kanalizácie v rómskej osade
- zmluva o uzavretí budúcej zmluvy s Bratskou jednotou baptistov na predaj budovy do
vlastníctva obce
- ponuka na vydanie knihy poviedok - poviedková monografia /staré tradované a skutočné
príbehy z obce Batizovce/ - v súčasnosti nemá obec dostatok finančných prostriedkov,
vydanie knihy môžeme realizovať v budúcom období
- ponuka na čerpanie dotácie prostredníctvom eurofondov na dodávku pitnej vody do rómskej
osady formou stojanov - nevýhodné pre obec, v osade je zabezpečená dodávka pitnej vody
-je potrebné prehodnotiť výšku poplatku za stočné, komunálny odpad od občanov, nakoľko
obec dopláca pomerne vysokú sumu za občanov
- poďakovanie Klubu žien Batizovce zástupcom obce za spoluprácu
- poďakovanie starostu obce všetkým, ktorí sa podieľajú na chode obce
- zhodnotenie zimnej údržby ciest, ktorú obec zabezpečuje prostredníctvom Technických
služieb vo Svite a za pomoci vlastnej techniky

Í2J
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- personálne zmeny na obecnom úrade
- Plán zasadnutí OcZ v roku 2019 je spracovaný v súlade s § 12 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
06. február, 10. apríl, 26. jún, 04. september, 30. október, 11. december
OcZ zobralo na vedomie Plán zasadnutí OcZ v roku 2019.
- Vznik a zánik členstva v rade školy je upravený v § 25 zák.č.596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Členstvo v rade školy zaniká odvolaním delegovaného zástupcu
zriaďovateľa a vzniká delegovaním nového zástupcu zriaďovateľa.
Uzn. OcZ č.207/2012 je v Rade školy pri ZŠ Batizovce za zriaďovateľa delegovaný
Ľubomír Šoltís a uzn. OcZ č.45/2015 Mgr. Vladimír Andraš.
Uzn. OcZ č. 209/2012 je v Rade školy pri MS Batizovce za zriaďovateľa delegovaný Ing.
Patrik Františka a uzn. OcZ č. 47/2015 Marta Šerfelová.
Návrh:
- na odvolanie Mgr. Vladimíra Andraša z členstva v Rade školy pri ZŠ Batizovce a Ing.
Patrika Františku z členstva v Rade školy pri MŠ 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 predložený návrh.
- na delegovanie do Rady školy pri MŠ Batizovce Mgr. Vladimíra Andraša a Mgr. Cyrila
Nemca do Rady školy pri ZŠ 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 predložený návrh.
K 14) Interpelácie poslancov, diskusia
v

Ľubomír Šoltís
- upozornil na poškodenú dopravnú značku pri vstupe do obce;
Starosta - obec na túto skutočnosť upozornila Správu a údržbu ciest.
- informoval o kontrole OR HaZZ Poprad pripravenosti a akcieschopnosti DHZO Batizovce neboli zistené žiadne nedostatky;
- informoval o 21.ročníku plesu DHZ, ktorý sa konal 02. 02. 2019;
- odporučil zrealizovať v prenajatej budove od ev. cirkvi novú elektrickú prípojku;
- navrhol stanoviť termín na realizáciu cesty na Komenského ulici a výstavbu chodníka na ul.
Osloboditeľov;
- odporučil OFK venovať viac pozornosti zúčtovaniu dotácií poskytnutých od obce;
- informoval o pripravovaných akciách v roku 2019:
2. marec - fašiangy, zabíjačka; 4. máj - folklórne slávnosti; 6. jún - oslavy DHZ 130.výročie

(fithLQy
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Ing. František Lizák
- navrhol zaradiť medzi priority kapitálových investícií rekonštrukciu kultúrneho domu;
- poukázal na zamrznutú kopu snehu na komunikácii na Záhradnej ulici pri penzióne Moment,
kde v čase odhŕňania snehu bolo zaparkované auto;
- požiadal o informáciu ako bude obec riešiť čipovanie túlavých psov.
Starosta - obec doposiaľ pravidelne vykonávala odchyt túlavých psov.
Jaroslav Kuzmík
- požiadal o informáciu ohľadom dobývacieho priestoru Štrkopiesky;
Starosta - Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Batizovce požiadalo o povolenie činnosti
v dobývacom priestore týkajúcej sa zasýpania vyťaženého priestoru deponovaným
materiálom z výstavby modernizácie železnice.
- upozornil na vyhodené vrece s polystyrénovým odpadom na Hviezdoslavovej ulici.
Starosta - zjednáme nápravu.
Mgr. Vladimír Andraš
- navrhol umiestniť navigačnú tabuľu pri autobusovej zastávku - smer na Gerlachov,
nakoľko viacerí vodiči nesprávne odbočia smerom do obce;
- poznamenal, že počas vianočných sviatkov došlo k výpadku verejného osvetlenia, navrhol
prehodnotiť jeho napojenie;
- navrhol počas osláv Dňa obce oceniť osobnosti obce;
- požiadal o informáciu, prečo boli zmenené úradné hodiny na obecnom úrade;
Starosta - zmenu zdôvodnil zvýšením administratívnych úkonov, pribudla časť obce v rámci
novej IBV, nárast obyvateľstva, počas nestránkových hodín sa vykonáva činnosť, ktorú nie
je možné vykonávať počas vybavovania občanov.
- vyjadril negatívny ohlas so zimnou údržbou ciest - solenie.
Starosta - na výkon zimnej údržby sa pri výberovom konaní prihlásili jedine TS Svit. Zimnú
údržbu vykonávajú identicky v meste Svit aj časť Podskalka
Bc. Peter Hutník
- požiadal o informáciu, kedy sa bude opravovať cesta na Jurkovičovej ulici;
Starosta - oprava sa zaradí do plánu investícií v zmysle finančných možností obce. Obec
rokuje s dodávateľom o vhodnom spôsobe úpravy cesty.
- požiadal o informáciu ohľadom vybudovania optického kábla v obci a tiež k ďalšiemu
prevádzkovaniu káblovej televízie v obce.
Starosta - práce na uložení optického káblu by sa mali začať realizovať v jarných
mesiacoch, káblovú televíziu v obci prevádzkuje spol. VARES a.s. Banská Bystrica a jej
ďalšie prevádzkovanie bude záležať od počtu záujemcov.
Mgr. Cyril Nemec
- upozornil, že pri zimnej údržbe cesty v križovatke ulíc Komenského a Partizánska došlo
k poškodeniu označovníka umiestnenia plynu;
Starosta - upozorníme na to kompetentných.
- navrhol zasadiť v parku pred obecným úradom ihličnan, aby v budúcnosti mohol byť
využívaný ako vianočný stromček;
- odporučil osadiť lavičky na novom detskom ihrisku na Záhradnej ulici.
Juraj Balogh
- navrhol upraviť detské ihrisko v parku v hornej časti obce;
- odporučil skultúrniť priestory v kultúrnom dome.
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Marta Serfelová
- požiadala vyzvať stavebníkov, ktorí rozkopali miestnu komunikáciu na Hviezdoslavovej
ulici z dôvodu výstavby rodinných domov, aby ju uviedli do pôvodného stavu, zároveň
poznamenala, že jeden zo stavebníkov realizoval výkopové práce v nevhodnom čase pred
Vianocami;
- na podnet občanov upozornila na často zapáchajúci štipľavý dym z priestorov spol. Fires
s.r.o.;
- uviedla, že často dochádza k výpadku elektrickej energie v časti obce (ul. Hviezdoslavova,
Jurkovičova, časť ulíc v lokalite Pánske záhrady), navrhla písomne osloviť dodávateľa el.
energie;
- poznamenala, že Klub žien užíva priestory v Dome služieb, kde je stará už nevyhovujúca
chladnička a požiadala v rámci finančných možností obce o zakúpenie novej;
- pochválila tohtoročnú zimnú údržbu ciest - ul. Hviezdoslavova bola upravovaná medzi
prvými.
Daniel Hudák
- požiadal o informáciu v akom stave sú priestory v objekte kotolne na Sládkovičovej ulici, či
sa tam v budúcnosti plánuje zriadenie posilňovne;
Starosta - priestory postupne rekonštruujeme s prihliadnutím na finančné možnosti obce. Je
potrebné zrekonštruovať vnútorný priestor - elektrické vedenie, steny, strop, podlaha.
V budúcnosti by priestory mohli slúžiť ako posilňovňa.
- ponúkol svoju pomoc pri rekonštrukčných prácach pri zriadení Batizovskej izby.
K 15) Návrh na uznesenie
Mgr. Vladimír Andraš prečítal prítomným poslancom návrh na uznesenia zo zasadnutia
OcZ. Uznesenia z 1. zasadnutia OcZ sú súčasťou tejto zápisnice.
K 16) 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:
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UZNESENIA

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach, konaného dňa 06. 02. 2019
Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia:

K 2) Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
Uznesenie č. 11/2019
OcZ schvaľuje návrh programuyrzasadnutmjjy^en^ v pozvánke.

h*']

v% #!
Dňa 13. 02. 2019

JUDr. Gabriel

Uznesenie č. 12/2019
OcZ schvaľuje overovateľov zápisnice Jaroslava Kuzmíka, Daniela Hudáka a zapisovateľku
zápisnice Annu Zacharovú.

Dňa 13. 02. 2018

JUDr. Q^abriel^jBodnár, síárosta obce

Uznesenie č. 13/2019
OcZ volí Mgr. Vladimíra Andraša a Juny^Jäalogha za členov návrhovej komisie

Dňa 13. 02. 2019
K 3) Správa o kontrol^ plnenia uznesení OcZ, odpovede na interpelácie poslancov
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
Uznesenie č. 14/2019
OcZ berie na vedomie Správu ^kontrolejilne^ia uznesení prijatých OcZ.

Dňa 13. 02. 2019

JUDr/Gabrie

Uznesenie č. 15/2019
OcZ berie na vedomie odpovede
z predchádzajúcich zasadnutí Oc^-

Dňa 13. 02. 2019

starostu

obce

JUDr. Gabriel Bodnár, stamstarbijpe;

na

interpelácie

poslancov

OcZ
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K 4) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
Uznesenie č. 16/2019
OcZ berie na vedomie Správu

Dňa 13. 02. 2019

JUDr

nei činnosti za rok 2018.

rdstZobc^

K 5) Prerokovanie návrh Viacročného programového rozpočtu obce na roky 2019 2021 a stanovisko HKO k návrhu Viacročného programového rozpočtu na obdobie
rokov 2019 -2 0 2 1
Uznesenie č. 17/2019
OcZ berie na vedomie Stanovisko HKO k návrhu Viacročného programového rozpočtu obce
na roky 2019 - 2021.

Dňa 13. 02. 2019

JUDr. jabriel

starosta obce

Uznesenie č. 18/2019
OcZ schvaľuje návrh Viacročného programového rozpočtu obce v rozsahu kategórií
ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie na r. 2019 vo výške 1 643 349,- € a na roky
2020 a 2021 s tým, že tieto návrky sú nezáväzné.

Dňa 13. 02. 2019
K 6) Prerokovanie návrhu VZN obce Batizovce č. 1/2019 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy,
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019
Uznesenie č. 19/2019
OcZ sa uznáša na VZN obce Batizovce č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia na

Dňa 13. 02. 2019

JUDr. Gabriel Bodnár7s^rosta ôBcE>
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K 7) Prerokovanie návrhu VZN obce Batizovce č. 2/2019 o určení čiastočných úhrad
v školských zariadeniach
Uznesenie č. 20/2019
OcZ sa uznáša na VZN obce B atizovce^—2/2019 o určení čiastočných úhrad .v školských
zariadeniach.
n
/ /

•® ľ
Dňa 13. 02. 2019

JUDr. Gabriel Bodnár^št

K 8) Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2019 /DHZ, OFK,
Folklórna skupina, Klub žien ... /
Uznesenie č. 21/2019
OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre MO Matice slovenskej Batizovce vo.
výške 700,- €.

Dňa 13. 02. 2019

obče^ 1

JUDr. Gabriel Bo

Uznesenie č. 22/2019
OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Dobrovoľný hasičský zbor Batizovce
na krúžkovú činnosť vo výške 2,000,- €.

Dňa 13. 02. 2019

JUDjr./Gabriel Bodnár,^stprosta Ô be^

Uznesenie č. 23/2019
OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Obecný futbalový klub Batizovce vo
výške 8 000,- €.

Dňa 13. 02. 2019

JUDr. Gabriel Bodnár/starosta

Uznesenie č. 24/2019
OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Obecný futbalový klub Batizovce na
krúžkovú činnosť vo výške 5 000/- €.

Dňa 13. 02. 2019

/ú
JUDr. Gabriel Bodnár

v

c__

osta o

Uznesenie č. 25/2019
OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Klub žien Batizovce vo výške
1 000 ,- €.

Dňa 13. 02. 2019

JUDr. Gabriel Bodnár, stefesta^ôbčF^

Uznesenie č. 26/2019
i/
----OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Folklórnu skupinu Batizovce vo
výške 6 180,- €.

Dňa 13. 02. 2019

JUDr. Gabriel Bodnár

Uznesenie č. 27/2019
OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Folklórnu skupinu Batizovce na
krúžkovú činnosť vo výške 2 50Q,- €.
I\V\\
w

Dňa 13. 02. 2019

JUDr. jabriel Bodná:

K 9) Schválenie predaja pozem

obceľ>

vlastníctve obce pre Ing. Bohuslava Pisára

Uznesenie č. 28/2019
OcZ schvaľuje pre žiadateľa Ing. Bohuslava Pisára, bytom Nová Lesná 91 predaj pozemku
KN E pare.č. 3177 vo vlastníctve Obce Batizovce, zapísaný na LV č. 1, k.ú. druh pozemku
orná pôda o celkovej výmere 16 m2 za cenu 16,59 €/m2, za predpokladu, že návrh na vklad
práva k nehnuteľnosti do katastra nejjnutefrr^stí podá žiadateľ a uhradí správny poplatok.

Dňa 13. 02. 2019

JUDr. Gabriel B o d n ^ stárô šta ^ b c e

K 10) Prerokovanie prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve obce v Dome služieb
- pre Slovenskú poštu a.s.
Uznesenie č. 29/2019
OcZ schvaľuje 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.
f
^
.
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Uznesenie č. 30/2019
OcZ schvaľuje spôsob prenájmu nehnuteľného majetku - nebytové priestory na prízemí
Domu služieb súp.č. 376 vo vlastníctve Obce Batizovce, zapísaného na LV č. 1, k.ú.
Batizovce pre Slovenskú poštu a.s. Banská Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to
zachovanie poštových služieb pre širokú vere+fiQsť v obci.

Dňa 13. 02. 2019

JUDr. Gabriel Bodnár^/stäíošT

K 11) Návrh na zriadenie komisií pri OcZ, schválenie náplne práce komisií, voľba
členov komisií
Uznesenie č. 31/2019
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie:
- finančná a správy obecného majetku,
- sociálna, rozvoja vzdelávania a kultúry,
- mládeže a športu,
- výstavby, územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku,
- na ochranu verejného záujmu

Dňa 13. 02. 2019

JUDr. Gabriel Bodnár

Uznesenie č. 32/2019
OcZ určuje náplň práce komisií:
finančná a správy obecného majetku:
- zaujíma stanovisko k návrhu rozpočtu obce, kontroluje plnenie rozpočtu obce a efektívne
hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami
- vyjadruje sa k záverečnému účtu obce, k výsledkom hospodárenia
- prerokováva návrhy na prijatie úveru, na poskytnutie pôžičiek
- zaujíma stanovisko k návrhom na úpravu poplatkov za poskytované služby a úkony
vykonávané obcou,
- vyjadruje sa k návrhom VZN s dopadom na rozpočet obce a ich úpravy
- posudzuje žiadosti vo vzťahu k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku obce
sociálna, rozvoja vzdelávania a kultúry:
- samostatne organizuje resp. sa podieľa na príprave usporiadania kultúrno-spoločenských
podujatí v obci
- spolupracuje so školskými zariadeniami a inými organizáciami v obci
- podieľa sa pri prerokovaní návrhov na zápis do kroniky obce
- posudzuje žiadosti o jednorazovú finančnú výpomoc
mládeže a športu:
- samostatne organizuje resp. participuje pri usporiadaní športových podujatí v obci
- sleduje stav a celkové využitie športových zariadení v obci
- spolupracuje so školskými zariadeniami a inými organizáciami v obci
výstavby, územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku:
v oblasti výstavby a územného plánovania
- posudzuje a usmerňuje vlastnú investičnú činnosť obce v záujme zabezpečenia potrieb
obyvateľov obce a rozvoja obce
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- kontroluje stav miestnych komunikácií, dáva návrhy a podnety na opravy
- posudzuje územnoplánovaciu dokumentáciu obce
v oblasti životného prostredia
- spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia
- monitoruje výskyt čiernych skládok na území obce
- získava a prerokováva poznatky a informácie o činnostiach s negatívnym vplyvom na
životné prostredie v obci, navrhuje opatrenia na riešenie
v oblasti verejného poriadku
- predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku
- podáva podnety na ochranu majetku obce a majetku občanov
- podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, na verejných
priestranstvách obce a na verejne prístupných miestach
- spolupôsobí pri riešení susedských sporov alebo priestupkov proti spolunažívaniu
Vo všetkých oblastiach spolupracuje s ostatnými komisiami, starostom a obecným úradom,
na ochranu verejného záujmu:
dozerá na dodržiavanie zák. č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárc

Dňa 13. 02. 2019
Uznesenie č. 33/2019
Obecné zastupiteľstvo volí predsedov a členov komisií:
finančná a správy obecného majetku
predseda: Ing. František Lizák
členovia: Marta Šerfelová, Ing. Milan Berkeš, Vladimír Čižmár, Michal Serfel
sociálna, rozvoja vzdelávania a kultúry
predseda: Ľubomír Soltís
mládeže a športu
predseda: Juraj Balogh
výstavby, územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
predseda: Jaroslav Kuzmík
členovia: Daniel Hudák, Ing. Peter Nemec st., Ing. Ján Jurčišin
komisia na ochranu verejného záujmu
predseda: Mgr. Cyril Nemec /NEKA/
členovia: Mgr. Vladin

Dňa 13. 02. 2019
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K 12) Návrh na schválenie poslaneckých obvodov podľa ulíc v obci
Uznesenie č. 34/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poslanecké obvody podľa ulíc v obci pre volebné obdobie
2018-2022:
Mgr. Vladimír Andraš
Partizánska, Lúčna
Jaroslav Kuzmík
Sládkovičova, Krátka
Bc. Peter Hutník
Komenského, Kukučínova
Ing. František Lizák
Nálepkova
Daniel Hudák
Štúrova, Školská
Ľubomír Šoltís
Jurkovičova, Družstevná
Juraj Balogh
Poľná, Cintorínska
Marta Šerfelová
Hviezdoslavova, Záhradná, Kvetná, K potoku
Mgr. Cyril Nemec
Osloboditeľov, Tatranská, Horská, Športová, Lesná

Dňa 13. 02. 2019

JUDŕ/Gabriel

K 13) Rôzne
Uznesenie č. 35/2019
OcZ berie na vedomie Plán zasadnutí OcZ v roku 2019: 06. február, 10. apríl, 26. jún,
04. september, 30. október, 11. decsmber.

Uznesenie č. 36/2019
OcZ odvoláva Mgr. Vladimíra Andraša z členstva v Rade školy pri ZŠ Batizovce

Uznesenie č. 37/2019
OcZ odvoláva Ing. Patrika Františku z členstva v Rade školy pri MŠ Batizovce

abriel Bj
Uznesenie č. 38/2019
OcZ deleguje zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Batizovce Mgr. Vladimíra
Andraša.
/
N

JUDŕ. Gabriel Bodnár, starosta obc<
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Uznesenie č. 39/2019
OcZ deleguje zástupcu zriaďovateľa do

Dňa 13. 02. 2019

JUDr. Gabriel

i/

Návrhová komisia:

Mgr. Vladimír Andraš
Juraj Balogh

pri ZŠ Batizovce Mgr. Cyrila Nemca.

