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Zápisnica
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach
konaného dňa 22.04.2020
Čas konania:
Prítomní:

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

K 1) Otvorenie
JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Skonštatoval,
že prítomných je 8 poslancov, neprítomný 1 poslanec — Mgr. Vladimír Andraš, 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 - J.Balogh, D. Hudák, P. Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C. Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 1 - V.Andraš
OcZ schválilo program zasadnutia OcZ uvedený v pozvánke.
- navrhol zmenu programu zasadnutia - doplnenie 12. bodu rokovania OcZ - Rôzne
Hlasovanie za návrh na zmenu programu zasadnutia:
za: 8 - J.Balogh, D. Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 1 - V. Andraš
OcZ schválilo zmenu programu zasadnutia - doplnenie 12. bodu rokovania OcZ - Rôzne
- navrhol zapisovateľku: Anna Zacharová
overovateľov zápisnice: Marta Serfelová, Ing. Peter Hutník
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - J.Balogh, D. Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomý pri hlasovaní: 1 - V. Andraš
OcZ schválilo zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
- predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: Juraj Balogh, Jaroslav
Kuzmík
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - J.Balogh, D. Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 1 - V. Andraš
OcZ zvolilo členov návrhovej komisie.
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K 3) Správa o kontrole plnenia uznesení OcZ, odpovede na interpelácie poslancov
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
Ing. Angela Františková, hlavná kontrolórka obce, predložila Správu o kontrole plnenia
uznesení č. 2020/1 prijatých na 7.zasadnutí OcZ a uznesení, ktoré boli v plnení
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ. V správe bolo skonštatované, že uznesenia č. 326/2017,
č. 75/2019, č. 128/2019, č. 169/2020, č. 172/2020, č. 173/2020 sú v plnení. Ostatné uznesenia
sú splnené. Materiál bol poslancom písomne doručený.
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 Hudóik
- vysprávky výmoľov na miestnych komunikáciách
Starosta - zakúpili sme asfaltovú zmes, bola zrealizovaná časť najnutnejších vysprávok
výtlkov, v prácach budeme pokračovať po dokúpení potrebného materiálu.
Marta Šerfelová
- pripomienky k prevádzke káblovej televízie v obci
Starosta - v prípade problémov je potrebné kontaktovať prevádzkovateľa televízie spol.
VARES Banská Bystrica alebo technika p. Poura.
OcZ zobralo na vedomie odpovede starostu obce na interpelácie poslancov OcZ
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ.
K 4) Správa č. 1/2020 HKO z vykonanej kontroly
Ing. Angela Františková uviedla, že v súlade s § 18 f ods. (1) zákona číslo 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol uznesením č. 142/2019 OcZ v
Batizovciach na zasadnutí dňa 11.12.2019 schválený Plán kontrolnej činnosti na I. polrok
2020, na základe ktorého bola vykonaná Kontrola dodržiavania VZN č. 5/2017 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce za obdobie r. 2019. Skonštatovala, že kontrolou neboli zistené
nedostatky.
OcZ zobralo na vedomie Správu č. 1/2020 HKO z vykonanej kontroly.
K 5) Prerokovanie žiadosti Dariny Drozdovej a Dáši Rišovej v zastúpení spol. Libero
Slovakia - Invest s.r.o. Poprad o prerokovanie návrhu zmeny a doplnku ÚPN-O
Batizovce na zmenu funkčného využitia územia na výstavbu radových rodinných
domov v k.ú. Batizovce
JUDr. Gabriel Bodnár uviedol, že Darina Drozdová a Dáša Rišová ako vlastníci pozemkov
v zastúpení spol. Libero Slovakia - Invest s.r.o. Poprad požiadali o prerokovanie návrhu
zmeny a doplnku Ú PN -0 Batizovce na zmenu doterajšieho využitia územia - pozemky KNC parc.č.4327 a pare.č.438 v k.ú. Batizovce na výstavbu samostatného rezortu oploteného po
hranici oboch parciel a radovej výstavby - 4x dvoj dom na severovýchodnej strane rezortu
a 2x dvojdom na juhovýchodnej strane rezortu.
Starosta navrhol, aby sa postupovalo ako pri predošlých žiadostiach o zmenu územného plánu
a OcZ prijalo uznesenie, ktorým predmetnú žiadosť zoberú na vedomie a tá bude následne
prerokovaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva po zhromaždení prípadných ďalších
žiadostí v II. polroku 2020.
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Hlasovanie za návrh:
za: 8 - J.Balogh, D. Hudák, P. Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís
proti: O
zdržal sa: O
neprítomný pri hlasovaní: 1 - V.Andraš
OcZ zobralo na vedomie žiadosť Dariny Drozdovej a Dáši Rišovej v zastúpení spol. Libero
Slovakia - Invest s.r.o. Poprad o prerokovanie návrhu zmeny a doplnku UPN-O Batizovce na
zmenu funkčného využitia územia - pozemky KN-C parc.č.4327 a pare.č.43 8 v k.ú. Batizovce
na výstavbu samostatného rezortu oploteného po hranici oboch parciel a radovej výstavby 4x dvoj dom na severovýchodnej strane rezortu a 2x dvoj dom na juhovýchodnej strane
rezortu. Žiadosť bude prerokovaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva po zhromaždení
prípadných ďalších žiadostí v II. polroku 2020.
K 6) Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 3/2020 k Zriaďovacej listine Dobrovoľného
hasičského zboru obce Batizovce
v

#

Ľubomír Soltís, zástupca starostu obce, informoval, že v s súlade so zákonom č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov a zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi bol uznesením OcZ č. 129/2008 zo dňa 24.04.2008 zriadený Obecný hasičský
zbor (OHZ). V r. 2010 bol schválený dodatok č. 1/2010 k Zriaďovacej listine OHZ a v r. 2015
bola Zriaďovacia listina OHZ doplnená Dodatkom č.2/2015, ktorým sa zmenil názov na
Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO). Z dôvodu zosúladenia Zriaďovacej listiny DHZO
s platnou legislatívou je potrebné schváliť Dodatok č.3/2020, ktorého návrh prítomným
prečítal.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - J.Balogh, D. Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 1 - V.Andraš
OcZ schválilo Dodatok č. 3/2020 k Zriaďovacej listine Dobrovoľného hasičského zboru obce
Batizovce.
K 7) Prerokovanie žiadosti nájomcu nebytových priestorov Michala Bobka, Batizovce
o odpustenie nájmu a preddavkov za energie
JUDr. Gabriel Bodnár uviedol, že 25.03.2020 bola doručená žiadosť Michala Bobka,
Batizovce o odpustenie nájmu a preddavkov za energie v prenajatých priestoroch v budove
Domu služieb - prevádzka Krčma Habeš. Dôvodom žiadosti je uzatvorenie prevádzky
z dôvodu mimoriadnej situácie - pandémie COVID-19.
Poslanci v spoločnej rozprave skonštatovali, že predmetnú žiadosť opätovne prerokuje OcZ
až po zverejnení opatrení prijatých vládou SR (Schéma finančnej pomoci zo strany štátu pre
jednotlivé subjekty).
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - J.Balogh, D. Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 1 - V.Andraš
OcZ zobralo na vedomie doručenú žiadosť Michala Bobka, Batizovce o odpustenie nájmu
a preddavkov za energie v prenajatých priestoroch v budove Domu služieb - prevádzka
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Krčma Habeš. Predmetnú žiadosť prerokuje OcZ až po zverejnení opatrení prijatých vládou
SR (Schéma finančnej pomoci zo strany štátu pre jednotlivé subjekty).
K 8) Prerokovanie žiadosti nájomcu nebytových priestorov Vnela s.r.o. Svit o zníženie
nájmu
JUDr. Gabriel Bodnár informoval, že 08. 04. 2020 požiadala spoločnosť Vnela s.r.o. Svit
o zníženie nájmu a zálohových platieb za služby na 0,- € mesačne za prenájom nebytových
priestorov - severný prístavok Kultúrneho domu v Batizovciach a priľahlý pozemok,
z dôvodu uzatvorenia prevádzky v dôsledku mimoriadnej situácie šírenia vírusového
ochorenia COVID-19.
Poslanci odporučili rovnaký postup ako pri žiadosti nájomcu p.Bobka, predmetnú žiadosť
opätovne prerokuje OcZ až po zverejnení opatrení prijatých vládou SR (Schéma finančnej
pomoci zo strany štátu pre jednotlivé subjekty).
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - J.Balogh, D. Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová, Ľ.Soltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 1 - V.Andraš
OcZ zobralo na vedomie doručenú žiadosť spoločnosti Vnela s.r.o. Svit o zníženie nájmu aj
zálohových platieb za prenájom nebytových priestorov - severný prístavok Kultúrneho domu
v Batizovciach. Predmetnú žiadosť prerokuje OcZ až po zverejnení opatrení prijatých vládou
SR (Schéma finančnej pomoci zo strany štátu pre jednotlivé subjekty).
K 9) Prerokovanie žiadosti Materskej školy Batizovce o zvýšenie dotácie
JUDr. Gabriel Bodnár predložil doručené žiadosti MŠ Batizovce, ktorými požiadala
07.02.2020 o zvýšenie mesačnej dotácie o 5 000,- €, 09.03.2020 o zvýšenie mesačnej dotácie
o 600,- € a dňa 30.03.2020 o zvýšenie mesačnej dotácie o 2 000,- € z dôvodu, že poskytnuté
mesačné dotácie im nepostačujú na pokrytie všetkých prevádzkových nákladov, miezd
a odvodov do poisťovní. Poznamenal, že riaditeľka MŠ p. Chalásová sa nemohla zasadnutia
OcZ zúčastniť.
Starosta poznamenal, že výkon samosprávnych funkcií - originálne kompetencie zabezpečuje
obec z vlastných príjmov predovšetkým z výnosu podielových daní. Uviedol, že OcZ
05.02.2020 schválilo VZN č. 1/2020 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 2020 podľa počtu detí k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka. Výška dotácie je vo VZN vypočítaná podľa počtu detí a aktuálneho
koeficientu. Obec poskytne mesačne dotáciu vo výške 1/12 zo sumy určenej podľa VZN.
V podielových daniach je zohľadnená dotácia pre MŠ podľa počtu detí k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka - 55 zapísaných detí v MŠ.
V mesiaci február bola uhradená k už poskytnutej mesačnej dotácii materskej škole
požadovaná suma 5 000,- € (na základe kompetencii starostu - vykonávať presun medzi
položkami v rozpočte max. do 5.000,-€), ktorá však v záverečných mesiacoch v r. 2020 bude
materskej škole chýbať.
Poslanci v spoločnej rozprave skonštatovali, že pre pandémiu ochorenia COVID-19 môžu
samosprávy prísť o veľkú časť podielových daní, čo môže spôsobiť, že nebudú mať dostatok
finančných prostriedkov na chod obce. MŠ je samostatný právny subjekt, je potrebné, aby jej
štatutár hľadal možnosti ušetrenia finančných prostriedkov vo vlastných radoch, napr.
prehodnotiť počet zamestnancov k počtu detí v MŠ a podobne podľa vlastného uváženia
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vzhľadom k tomu, že budúce mesiace budú znamenať výrazný prepad príjm ov, na ktorý budú
musieť samosprávy primerane reagovať.
OcZ zobralo na vedomie žiadosti MŠ Batizovce o navýšenie poskytnutých dotácií. Predmetné
žiadosti prerokuje OcZ až po skončení mimoriadnej situácie vyhlásenej Vládou SR
(COVID19).
K 10) Úprava rozpočtu obce na rok 2020 - 1. rozpočtové opatrenie
Ing. Viera Čupová, ekonómka obce uviedla, že Rozpočtové opatrenie obce Batizovce č.
1/2020 k 31.3.2020 je predložené v zmysle zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a poznamenala, že je vypracované na
základe skutočného stavu. Bližšie konkretizovala jednotlivé navrhované zmeny v rozpočte.
Predložené rozpočtové opatrenie č 1/2020 vo svojej príjmovej časti obsahuje zvýšenie
príjmov o 69 288 €. Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k zvýšeniu výdavkov o 64 968 €.
Toto rozpočtové opatrenie sa predkladá ako celok vyrovnaný v príjmovej časti a vo
výdavkovej časti.
Starosta predložil návrh na schválenie úpravy rozpočtu obce na rok 2020.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - J.Balogh, D. Hudák, P. Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová, Ľ.Soltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 1 - V.Andraš
OcZ schválilo úpravu rozpočtu obce na rok 2020 - 1. rozpočtové opatrenie.
K 11) Prerokovanie a schválenie Dodatku k Zmluve o zriadení spoločného obecného
úradu uzavretej 03.03.2003 na zabezpečenie kompetencie na úseku územného
plánovania a stavebného poriadku
JUDr. Gabriel Bodnár bližšie vysvetlil a zhodnotil súčasnú situáciu týkajúcu sa výkonu
činnosti na úseku stavebného poriadku na Spoločnom obecnom úrade vo Svite, ktorý nám
výkon tejto kompetencie zabezpečuje. Nakoľko situácia je pre nás nevyhovujúca a na podnety
viacerých stavebníkov k personálnemu obsadeniu (dlhodobá práceneschopnosť pracovníčky),
nedodržiavanie termínov v stavebnom konaní a pod., po dohode so starostami okolitých obcí
Gerlachov, Mengusovce, Štóla navrhol ukončiť doterajšiu Zmluvu o zriadení Spoločného
obecného úradu zo dňa 3.3.2003 v znení Dodatku č.l zo dňa 22.1.2007, Dodatku č. 2 zo dňa
5.2.2008, Dodatku č. 3 zo dňa 2.10.2008 a Dodatku č. 4 zo dňa 27.1.2009 a schváliť Dohodu
o vzniku nového Spoločného obecného úradu od 01.06.2020 spolu s obcami Gerlachov,
Mengusovce, Štóla.
Hlasovanie za návrh ukončiť Zmluvu o zriadení Spoločného obecného úradu:
za: 8 - J.Balogh, D. Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová, Ľ.Soltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 1 - V.Andraš
OcZ schválilo Dohodu o skončení platnosti súčasne platnej Zmluvy o zriadení Spoločného
obecného úradu zo dňa 3.3.2003 v znení Dodatku č.l zo dňa 22.1.2007, Dodatku č. 2 zo dňa
5.2.2008, Dodatku č. 3 zo dňa 2.10.2008 a Dodatku č. 4 zo dňa 27.1.2009.
Hlasovanie za návrh schváliť Dohodu o vzniku nového Spoločného obecného úradu:
za: 8 - J.Balogh, D. Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová, Ľ.Soltís
proti: 0
zdržal sa: 0
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neprítomný pri hlasovaní: 1 - V.Andraš
OcZ schválilo Dohodu o vzniku nového Spoločného obecného úradu.
K 1 2 )Rôzne
JUDr. Gabriel Bodnár informoval o obecných aktivitách a doručenej korešpondencii:
-prijaté krízové opatrenia z dôvodu mimoriadnej situácie - pandémie COVID-19 zamestnanci na obecnom úrade pracujú v obmedzenom režime
- MUDr. Katarína Pauliniová ponúkla obci spoluprácu na projekte Omama, ktorý vznikol za
účelom pomoci rómskym deťom v predškolskom veku
- na žiadosť obce bolo vydané Rozhodnutie Okresného úradu Poprad, pozemkový a lesný
odbor o povolení mimoriadneho lovu zveri - líšky na nepoľovných plochách v intraviláne
obce pre Poľovnícku spoločnosť Gerlach Batizovce
- spol. Slovák Telekom a.s. pokračuje vo výkopových prácach v obci pri uložení optického
káblu na uliciach Štúrova, Školská, Jurkovičova, Partizánska
- obec vstúpila do rokovania s vedením podniku Chemosvit vo Svite na vysporiadaní
vlastníctva pozemku v lokalite Pánskych záhrad
- obec zabezpečila odchyt 22 ks túlavých psov v obci - poplatok 1 320,- €
- je potrebné zabezpečiť opravu zatekajúcej strechy na Dome služieb
- obec od spol. Tatrasvit zakúpila ochranné rúška v počte 900 ks a taktiež zabezpečila nákup
dezinfekčných prostriedkov z dôvodu mimoriadnej situácie - pandémie COVID-19
- starosta spolu so zamestnankyňou obce Mgr. Simonou Chovanovou distribuovali ochranné
rúška, ktoré nám zadarmo ušili naši občania, do domácností pre starších osamelých občanov
a tiež občanov, ktorí o to požiadali
- zabezpečili sme distribúciu rúšok, ochranných rukavíc do rómskej osady a dezinfekčné
prostriedky do bytoviek
- požiadal poslancov o vyjadrenie s prihliadnutím na súčasnú situáciu k realizácii
plánovaných investičných akcií - rekonštrukcia cesty na Jurkovičovej ulici, výstavba
chodníka na ul. Osloboditeľov a ďalšie investície
- v rámci jarného upratovania bude pristavený veľkoobjemový kontajner pred obecným
úradom, pre zabezpečenie poriadku bude monitorovaný kamerovým systémom a pridelenou
hliadkou
- obec požiadala o pomoc Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
o zabezpečenie ochranných prostriedkov, ktoré by boli distribuované len do osady
- oznámenie riaditeľky MŠ Batizovce o prijatých opatreniach v súvislosti s pandémiou
COVID-19 (práca z domu, čerpanie dovoleniek, zamestnanci sú v režime 80% mzdy ...)
- dňa 22.4.2020 požiadala DEMIVA - Iveta Demeterová Svit o odpustenie nájmu za
prenájom nebytových priestorov v Pohostinstve Guľa z dôvodu uzatvorenia prevádzky
v dôsledku mimoriadnej situácie šírenia vírusového ochorenia COVID-19.
Poslanci odporučili rovnaký postup ako pri predošlých žiadostiach nájomcov.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - J.Balogh, D. Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová, Ľ.Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 1 - V.Andraš
OcZ zobralo na vedomie doručenú žiadosť DEMIVA - Iveta Demeterová Svit o zníženie
nájmu za prenájom nebytových priestorov v Pohostinstve Guľa v Batizovciach. Predmetnú
žiadosť prerokuje OcZ až po zverejnení opatrení prijatých vládou SR (Schéma finančnej
pomoci zo strany štátu pre jednotlivé subjekty).

7

- dňa 22.4.2020 požiadala spol. Pal-Mar s.r.o. Svit o zníženie nájmu za prenájom nebytových
priestorov - prevádzka Hotela Guľa
z dôvodu uzatvorenia prevádzky a následného
otvorenia prevádzky v obmedzenej dobe v dôsledku mimoriadnej situácie šírenia vírusového
ochorenia COVID-19. Poslanci odporučili rovnaký postup ako pri predošlých žiadostiach
nájomcov.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - J.Balogh, D. Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová, Ľ.Soltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 1 - V.Andraš
OcZ zobralo na vedomie doručenú žiadosť spol. Pal-Mar s.r.o. Svit o zníženie nájmu za
prenájom nebytových priestorov v prevádzke hotela Guľa v Batizovciach. Predmetnú
žiadosť prerokuje OcZ až po zverejnení opatrení prijatých vládou SR (Schéma finančnej
pomoci zo strany štátu pre jednotlivé subjekty).
K 13) Interpelácie poslancov, diskusia
v

Ľubomír Soltís
- odporučil aktualizovať zloženie členov krízového štábu obce
- poznamenal, že jednotlivým žiadateľom o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce bol doručený
list, ktorým obec vzhľadom na súčasnú krízovú situáciu upozornila na dodržiavanie
hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a aby
poskytnuté dotácie čerpali len na nevyhnutné a neodkladné veci.
- na podnet občanov požiadal o informáciu k možnosti výstavby rodinných domov v lokalite
Pánske záhrady II - výstavba inžinierskych sietí
Starosta - obec neplánuje v uvedenej lokalite vybudovať inžinierske siete pre nedostatok
finančných prostriedkov.
- informoval o aktivitách a výjazdoch k požiarom DHZ, DHZO
- požiadal o bližšiu informáciu k plánovaným investičným zámerom v obci v r.2020
Starosta - medzi hlavné investičné priority obce považujeme výstavbu chodníka na ul.
Osloboditeľov a rekonštrukciu miestnej komunikácie na Jurkovičovej ulici. Vzhľadom na
súčasnú krízovú situáciu navrhuje výstavbu chodníka v tomto roku nerealizovať a snažiť sa
udržať chod obce. Poznamenal, že na rekonštrukciu miestnej komunikácie prebieha verejné
obstarávanie na dodávateľa prác.
Ing. František Lizák podporil návrh zrekonštruovať MK na Jurkovičovej ulici a ostatné
aktivity v súčasnosti utlmiť.
Ing. Peter Hutník
- upozornil na zasypaný rigol na Nálepkovej ulici, ku ktorému došlo počas výkopových prác
pri uložení optického kábla v obci
Starosta - o situácii sme informovaní, kontaktovali sme zodpovedných pracovníkov na
zjednanie nápravy.
- navrhol osadiť na komunikácii na Nálepkovej ulici retardér, nakoľko tam vodiči jazdia
rýchlo, čo je pre deti navštevujúce MŠ nebezpečné
Starosta - situáciu zvážime a preveríme všetky možnosti.
Poslanci navrhli riešiť osadenie retardéra až po skončení súčasného krízového stavu.
PharmDr. Cyril Nemec
- upozornil na nezodpovedné správanie niektorých majiteľov psov, po obci sa nachádza veľa
psích exkrementov a tiež v lokalite Panské záhrady
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Starosta - zabezpečili sme v obci osadenie košov na psie exkrementy.
Marta Šerfelová
- upozornila na zaparkované autá na autobusovej zastávke a tiež zaparkované autobusy
v blízkosti križovatky ulíc Osloboditeľov a Záhradnej, ktoré bránia vo výhľadne v cestnej
premávke
Starosta - upozorníme majiteľov vozidiel.
- informovala, že v podniku Chemosvit a.s. vo Svite vypĺňali dotazník zamestnanci, ktorí
mohli prísť do kontaktu so zamestnancami Domova sociálnych služieb z dôvodu výskytu
vírusového ochorenia COVID-19 v zariadení Domova sociálnych služieb v obci Batizovce,
bolo to v súlade s prijatými opatreniami krízového štábu Chemosvit, a.s. k šíreniu
pandémie COVID 19.
Daniel Hudák
- poznamenal, že pravdepodobne v rómskej osade pribúdajú nelegálne stavby.
Starosta - situáciu pravidelne monitorujeme spolu so sociálnymi pracovníkmi a taktiež so
stavebným úradom. Podľa výstupov - zistených skutočností obec následne prijíma
opatrenia.
K 14) Návrh na uznesenie
Jaroslav Kuzmík prečítal prítomným poslancom návrh na uznesenia zo zasadnutia OcZ.
Uznesenia z 8. 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: -.
V Batizovciach 28. 04. 2020

Zapisovateľka:

Anna Zacharová
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UZNESENIA
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach, konaného dňa 22. 04. 2020
Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 190/2020
OcZ schvaľuje návrh programu zasadnutia uvedený v pozvánke.

OcZ schvaľuje zmenu programu zasadnutia,,- doplnenie 12. bodu rokovania OcZ - Rôzne

Dňa 28. 04. 2020

JUI)r. Gabriel Bodnár, starosta

Uznesenie č. 192/2020
OcZ schvaľuje overovateľov zápisnice Martu Serfelovú a Ing. Petra Hutníka a zapisovateľku
zápisnice Annu Zacharovú.

Dňa 28. 04. 2020

JUQr/ Gabriel Bodnár, sjórosta^obce

Uznesenie č. 193/2020
OcZ volí Juraja Balogha a Jaroslava Kuzmíka za členov návrhovej komisie.

í
Dňa 28. 04. 2020

JUDry Gabriel Bodnár, starosta o.

K 3) Správa o kontrolé plnenia uznesení OcZ, odpovede na interpelácie poslancov
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
Uznesenie č. 194/2020
OcZ berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení prijatých OcZ.
■
Dňa 28. 04. 2020

JUDr/Gabriel Bodnár, starosta oí

Uznesenie č. 195/2020
OcZ berie na vedomie odpovede
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ.
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K 4) Správa č.1/2020 HKO z vykonanej kontroly
Uznesenie č. 196/2020
OcZ berie na vedomie Správu č.1/2020 HKO z vykonanej kontroly.

K 5) Prerokovanie žiadosti Dariny Drozdovej a Dáši Rišovej v zastúpení spol. Libero
Slovakia - Invest s.r.o. Poprad o prerokovanie návrhu zmeny a doplnku ÚPN-O
Batizovce na zmenu funkčného využitia územia na výstavbu radových rodinných
domov v k.ú. Batizovce
Uznesenie č. 197/2020
OcZ berie na vedomie žiadosť Dariny Drozdovej a Dáši Rišovej v zastúpení spol. Libero
Slovakia - Invest s.r.o. Poprad o prerokovanie návrhu zmeny a doplnku ÚPN-O Batizovce na
zmenu funkčného využitia územia - pozemky KN-C parc.č.4327 a parc.č.438 v k.ú. Batizovce
na výstavbu samostatného rezortu oploteného po hranici oboch parciel a radovej výstavby 4x dvoj dom na severovýchodnej strane rezortu a 2x dvoj dom na juhovýchodnej strane
rezortu. Žiadosť bude prerokovaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva po zhromaždení
prípadných ďalších žiadostí v II. polroku 2020.

Dňa 28. 04. 2020

JUDt. Gabriel Bodnárrštärôsta ôBcé~~''^>

K 6) Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 3/2020 k Zriaďovacej listine Dobrovoľného
hasičského zboru obce Batizovce
Uznesenie č. 198/2020
OcZ schvaľuje Dodatok č. 3/2020 k Zriaďovacej listine Dobrovoľného hasičského zboru
obce Batizovce.

Dňa 28.04. 2020
K 7) Prerokovanie žiadosti nájomcu nebytových priestorov Michala Bobka, Batizovce
o odpustenie nájmu a preddavkov za energie
Uznesenie č. 199/2020
OcZ berie na vedomie doručenú žiadosť Michala Bobka, Batizovce o odpustenie nájmu
a preddavkov za energie v prenajatých priestoroch v budove Domu služieb - prevádzka
Krčma Habeš. Predmetnú žiadosť prerokuje OcZ až po zverejnení opatrení p r ti ^ ^ '> lá d o u
SR (Schéma finančnej pomoci zo strany štátu pre jednotlivé subjekty).
h í T'->- . ' "\

Dňa 28. 04. 2020

JUDr. Gabriel Bodnár,
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K 8) Prerokovanie žiadosti nájomcu nebytových priestorov Vnela s.r.o. Svit o zníženie
nájmu
Uznesenie č. 200/2020
OcZ berie na vedomie doručenú žiadosť spoločnosti Vnela s.r.o. Svit o zníženie nájmu aj
zálohových platieb za prenájom nebytových priestorov - severný prístavok Kultúrneho domu
v Batizovciach. Predmetnú žiadosť prerokuje OcZ až po zverejnení opatrení prijatých vládou
SR (Schéma finančnej pomoci zo strany štátu pre jednotlivé subjekty).

Dňa 28. 04. 2020
K 9) Prerokovanie žiadosti Materskej školy Batizovce o zvýšenie dotácie
Uznesenie č. 201/2020
OcZ berie na vedomie žiadosti MŠ Batizovce o navýšenie poskytnutej dotácie. Predmetné
žiadosti prerokuje OcZ až po skončení mimoriadnej situácie vyhlásenej Vládou SR
(COVID19)

Dňa 28. 04. 2020

JUDr.

K 10) Úprava rozpočtu obce na rok 2020 - 1. rozpočtové opatrenie
Uznesenie č. 202/2020
OcZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2020 - 1. rozpočtové opatrenie.

Dňa 28. 04. 2020
K 11) Prerokovanie a schválenie Dodatku k Zmluve o zriadení spoločného obecného
úradu uzavretej 03.03.2003 na zabezpečenie kompetencie na úseku územného
plánovania a stavebného poriadku
Uznesenie č. 203/2020
OcZ schvaľuje Dohodu o skončení platnosti súčasne platnej Zmluvy o zriadení Spoločného
obecného úradu zo dňa 3.3.2003 v znení Dodatku č.l zo dňa 22.1.2007, Dodatku č. 2 zo dňa
5.2.2008, Dodatku č. 3 zo dňa 2.10.2008 a Dodatku č. 4 zo dňa 27.1.2009.

Dňa 28. 04. 2020

JUDr.

12

Uznesenie č. 204/2020
OcZ schvaľuje Dohodu o vzniku nového Spoločného obecného úradu

Dňa 28. 04. 2020

JU D r ./G ab riej-Boďn áp/st aro sta-obc?

K 1 2 )Rôzne
Prerokovanie žiadosti nájomcu nebytových priestorov DEMIVA - Iveta Demeterová
Svit o odpustenie nájmu
Uznesenie č. 205/2020
OcZ berie na vedomie doručenú žiadosť DEMIVA - Iveta Demeterová Svit o zníženie
nájmu za prenájom nebytových priestorov v Pohostinstve Guľa v Batizovciach. Predmetnú
žiadosť prerokuje OcZ až po zverejnení opatrení prijatých vládou SR (Schéma finančnej
pomoci zo strany štátu pre jednotlivé subjekt>

Dňa 28. 04. 2020
Prerokovanie žiadosti nájomcu nebytových priestorov Pal-Mar s.r.o. Svit o zníženie
nájmu
Uznesenie č. 206/2020
OcZ berie na vedomie doručenú žiadosť spol. Pal-Mar s.r.o. Svit o zníženie nájmu za
prenájom nebytových priestorov v prevádzke hotela Guľa v Batizovciach. Predmetnú žiadosť
prerokuje OcZ až po zverejnení opatrení prijatých vládou SR (Schéma finančnej pomoci zo
strany štátu pre jednotlivé subjekty).

Dňa 28. 04. 2020

JUDr. Gabriel Bodn

Návrhová komisia:

Juraj Balogh
Jaroslav Kuzmík

rosta~otKľ§>

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

POZVÁNKA
V
úprav

zmysle zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení platných právnych
zvolávam
8. zasadnutie obecného zastupiteľstva

na deň 22. 04. 2020 /streda/ so začiatkom o 17.00 hod. v Sále kultúrneho domu
Batizovce s nasledovným návrhom programu:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhu programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
3. Správa HKO o kontrole plnenia prijatých uznesení OcZ, odpovede na interpelácie
poslancov z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
4. Správa č. 1/2020 HKO z vykonanej kontroly
5. Prerokovanie žiadosti Dariny Drozdovej a Dáši Rišovej v zastúpení spol. Libero
Slovakia - Invest s.r.o. Poprad o prerokovanie návrhu zmeny a doplnku U PN -0
Batizovce na zmenu funkčného využitia územia na výstavbu radových rodinných
domov v k.ú. Batizovce
6. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 3/2020 k Zriaďovacej listine Dobrovoľného
hasičského zboru obce Batizovce
7. Prerokovanie žiadosti nájomcu nebytových priestorov Michala Bobka, Batizovce
o odpustenie nájmu a preddavkov za energie
8. Prerokovanie žiadosti nájomcu nebytových priestorov Vnela s.r.o. Svit o zníženie nájmu
9. Prerokovanie žiadosti Materskej školy Batizovce o zvýšenie dotácie
10. Úprava rozpočtu obce na rok 2020 - 1. rozpočtové opatrenie
11. Prerokovanie a schválenie Dodatku k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
uzavretej 03.03.2003 na zabezpečenie kompetencie na úseku územného plánovania
a stavebného poriadku
12. Interpelácie poslancov, diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. Záver
Z dôvodu mimoriadnej situácie šírenia vírusového ochorenia COVID 19 bude na
zasadnutie OcZ obmedzený vstup verejnosti s prihliadnutím na kapacitné možnosti
miestnosti.
Batizovce 16. 04. 2020

Zverejnené:

!<o. 09' Z02jO

Prezenčná listina
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Batizovciach, konaného dňa 22. 04. 2020

Meno a priezvisko_____

podpis_______________________

í

/
JUDr. Gabriel Bodnár

Mgr. Vladimír Andraš
Juraj Balogh
Daniel Hudák
Ing. Peter Hutník
Jaroslav Kuzmík
Ing. František Lizák
PharmDr. Cyril Nemec
v

Marta Serfelová
v

Ľubomír Soltís

Ing. Angela Františková
Vladimír Belák
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