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Zápisnica
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach
konaného dňa 24.06.2020
v

Cas konania:
Prítomní:

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

K 1) Otvorenie
JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Skonštatoval,
že prítomných je 6 poslancov, neprítomní 3 poslanci - Mgr. Vladimír Andraš, Juraj Balogh,
Marta Šerfelová, 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: 6 - D. Hudák, P. Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, Ľ. Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 3 - V.Andraš, J. Balogh, M. Šerfelová
OcZ schválilo program zasadnutia OcZ uvedený v pozvánke.
- navrhol zmenu programu zasadnutia - doplnenie 16. bodu rokovania OcZ - Rôzne
Hlasovanie za návrh na zmenu programu zasadnutia:
za: 6 - D. Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, Ľ. Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 3 - V.Andraš, J. Balogh, M. Šerfelová
OcZ schválilo zmenu programu zasadnutia - doplnenie 16. bodu rokovania OcZ - Rôzne
- navrhol zapisovateľku: Anna Zacharová
overovateľov zápisnice: Ing. František Lizák, Ľubomír Šoltís
Hlasovanie za návrh:
za: 6 - D. Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, Ľ.Soltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 3 - V.Andraš, J. Balogh, M. Šerfelová
OcZ schválilo zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
- predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: Daniel Hudák, Ing. Peter
Hutník
Lllasovanie za návrh:
za: 6 - D. Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, Ľ.Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 3 - V.Andraš, J. Balogh. M. Šerfelová
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. 2020/3 prijatých na 8.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:
Ľubomír Soltís
- odporučil aktualizovať zloženie členov krízového štábu obce
Starosta - zloženie krízového štábu bolo aktualizované.
- na podnet občanov požiadal o informáciu k možnosti výstavby rodinných domov v lokalite
Pánske záhrady II - výstavba inžinierskych sietí
Starosta - v súčasnosti obec pre nedostatok finančných prostriedkov neplánuje v uvedenej
lokalite vybudovať inžinierske siete, je však možné získať financie na tento účel prijatím
VZN o zavedení miestnej dane - poplatku za rozvoj, ktorý však finančne zaťaží nových
stavebníkov v obci.
Ing. Peter Hutník
- navrhol osadiť na komunikácii na Nálepkovej ulici retardér, nakoľko tam vodiči jazdia
rýchlo, čo je pre deti navštevujúce MS nebezpečné
Starosta - podnetom sa budeme zaoberať podľa situácie, zvážime a preveríme všetky
možnosti.
PharmDr. Cyril Nemec
- upozornil na nezodpovedné správanie niektorých majiteľov psov, po obci a tiež v lokalite
Pánske záhrady sa nachádza veľa psích exkrementov
Starosta - k problémom dochádza aj napriek tomu, že obec zabezpečila koše na psie
exkrementy. Navrhuje poslancovi na túto skutočnosť poukázať aj prostredníctvom
medializácie v obecných novinách a tak apelovať na nezodpovedných majiteľov psov.
Daniel Hudák
- poznamenal, že pravdepodobne v rómskej osade pribúdajú nelegálne stavby.
Starosta - skutkový stav nelegálnych stavieb sme preverili spolu so sociálnou pracovníčkou
aj v rámci prebiehajúceho sčítania domov a bytov a tiež s pracovníčkou stavebného úradu.
Obec bude postupovať v súlade s platnou legislatívou.
OcZ zobralo na vedomie odpovede starostu obce na interpelácie poslancov
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ.
K 4) Správa HKO č.2/2020, č.3/2020 a č.4/2020 z vykonaných kontrol
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 boli vykonané nasledovné kontroly.
- Kontrola stavu a vývoja pohľadávok miestnych daní a poplatkov
Cieľom kontroly bolo zistiť stav a vývoj pohľadávok miestnych daní a poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Preveriť, s akou účinnosťou obec ako správca
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daní vymáhala daňové pohľadávky. Kontrolou bolo zistené, že Obec Batizovce, ako správca
dane pristupuje aj k vymáhaniu nedoplatkov v zmysle platnej legislatívy, poznamenala, že
obec má vyrubovať úrok z omeškania tak, ako to ukladá § 156 zák. č. 563/2009 o správe
daní. Upozornila, že podľa § 156 ods. 8 úrok z omeškania nemožno vyrubiť, ak uplynulo
päť rokov od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt povinný zaplatiť daň.
- Kontrola bežných výdavkov obce
Cieľom kontroly bolo zistiť plnenie schváleného rozpočtu, preveriť dodržiavanie
rozpočtových pravidiel v nadväznosti na zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov, dodržiavanie ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o
účtovníctve. Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri
nakladaní s finančnými prostriedkami. Skonštatovala, že kontrolou boli v niektorých
oblastiach zistené nedostatky. Odporúča prijať opatrenia na ich odstránenie.
- Kontrola personálnej a mzdovej agendy v subjekte Základná škola Batizovce
Cieľom kontroly bolo zistiť dodržiavanie interných noriem a právnych predpisov súvisiacich
so mzdovou a personálnou agendou školy s ohľadom na nový zákon o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch, dodržiavanie právnych predpisov súvisiacich
so mzdovou agendou zamestnancov. Skonštatovala, že kontrolou boli v niektorých
oblastiach zistené nedostatky. Odporúča prijať opatrenia na ich odstránenie.
OcZ zobralo na predložené správy HKO na vedomie.
K 5) Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2020
JUDr. Gabriel Bodnár uviedol, že v súlade s § 18f ods. 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov predkladá HKO obecnému zastupiteľstvu Plán
kontrolnej činnosti na II. polrok 2020. Návrh bol poslancom doručený a zverejnený na
úradnej tabuli a webovom sídle obce. K predloženému návrhu neboli zo strany poslancov
predložené pripomienky.
Navrhol predložený plán kontrolnej činnosti schváliť.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - V.Andraš, D. Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, M.Šerfelová, C.Nemec, Ľ.Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 1 -J.Balogh
OcZ schválilo Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020.
K 6) Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a overení súhlasu tejto
konsolidovanej účtovnej závierky s konsolidovanou výročnou správou k 31.12.2019
JUDr. Gabriel Bodnár informoval, že Obec Batizovce je v súlade s ustanovením § 9 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení povinná svoju ročnú účtovnú závierku dať overiť
audítorovi. Podľa príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve je obec
Batizovce, ako materská účtovná jednotka, povinná tiež zostavovať konsolidované účtovné
závierky konsolidovaného celku a konsolidované výročné správy. Konsolidované účtovné
závierky a konsolidované výročné správy podľa zákona o účtovníctve podliehajú povinnosti
overenia auditom a táto povinnosť musí byť v súlade s vyššie uvedeným zákonom splnená
najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka
zostavuje. Obci Batizovce vykonal audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 a audit
konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019 audítor Ing. Pavel Fianta, so sídlom
Smrečany 105. Obec Batizovce vypracovala konsolidovanú výročnú správu za rok 2019
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v súlade s ustanovením § 22b ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ako výročnú
správu obsahujúcu aj individuálnu výročnú správu. Z tohto dôvodu individuálna výročná
správa za rok 2019 nebola vypracovaná ako samostatný dokument. Správa nezávislého
audítora k hospodáreniu obce a k Výročnej správe obce Batizovce k individuálnej a
konsolidovanej účtovnej závierke bola vypracovaná dňa 23.6.2020. Výročná správa obce
Batizovce, ktorej súčasťou sú správy nezávislého audítora k individuálnej a konsolidovanej
účtovnej závierke, bude zverejnená na stránke Obce www.obecbatizovce.sk a na stránke
Registra účtovných závierok www.registeruz.sk.
OcZ zobralo na vedomie Správu audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019.
OcZ zobralo na vedomie Správu audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
a overení súladu tejto konsolidovanej účtovnej závierky s konsolidovanou výročnou správou
k 31.12.2019 Obce Batizovce.
K 7) Záverečný účet Obce Batizovce za rok 2019 - Správa a stanovisko HKO
k záverečnému účtu obce za rok 2019 a schválenie Záverečného účtu Obce Batizovce za
rok 2019
JUDr. Gabriel Bodnár uviedol, že v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov je Obec Batizovce
povinná po skončení roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovať do
Záverečného účtu. Záverečný účet obce Batizovce poskytuje údaje o plnení rozpočtu,
príjmov, výdavkov a finančných operácií za rok 2019. Obec Batizovce dosiahla v roku 2019
skutočné príjmy po zapojení príjmových finančných operácií vo výške 1 659 276,63 €, z
ktorých boli realizované skutočné rozpočtové výdavky vrátane výdavkových finančných
operácií vo výške 1 597 550,88 €. V rámci bežného rozpočtu dosiahla Obec Batizovce v roku
2019 bežné príjmy vo výške 1 640 384,64 € a bežné výdavky vo výške 1 467 218,02 €. Obec
v roku 2019 dosiahla v bežnom rozpočte prebytok vo výške 173 166,62 €. V kapitálovom
rozpočte boli dosiahnuté príjmy vo výške 6 463,29 € a realizované kapitálové výdavky vo
výške 107 523,78 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol 101 060,49 €. Výška príjmových
finančných operácií dosiahla v roku 2019 výšku 12 428,70 €. Výdavkové finančné operácie
dosiahli v roku 2019 výšku 22 809,08 €. Schodok finančných operácií bol vo výške 10 380,38
€. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 v rámci bežného a kapitálového rozpočtu
je prebytok vo výške 72 106,13 €. Hospodárenie finančných operácií je schodok vo výške
10 380,38 €. Zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2019,
ktoré sa vylučujú z prebytku vo výške 8 716,40 €. Prebytok rozpočtu minulých období
nepresunutý do rezervného fondu vo výške 9 036,98 €. Návrh na tvorbu rezervného fondu za
rok 2019 vo výške 62 046,33 €. Podrobné údaje o rozpočtovom hospodárení Obec Batizovce
obsahuje Záverečný účet Obce Batizovce za rok 2019.
Na rokovanie obecného zastupiteľstva je predkladaný v súlade s § 11 ods. 4, písm. b), zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Ing. Angela Františkové predložila správu a stanovisko HKO k návrhu Záverečného účtu
obce Batizovce za rok 2019, v ktorom odporúča Záverečný účet obce Batizovce a celoročné
hospodárenie Obce Batizovce za rok 2019 schváliť bez výhrad.
OcZ zobralo na vedomie správu HKO a stanovisko HKO k návrhu Záverečného účtu obce
Batizovce za rok 2019.
JUDr. Gabriel Bodnár navrhol schváliť Záverečný účet obce Batizovce a celoročné
hospodárenie Obce Batizovce za rok 2019.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - V.Andraš, D. Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, M.Šerfelová, C.Nemec, Ľ.Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
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neprítomný pri hlasovaní: 1 -J.Balogh
OcZ schválilo Záverečný účet obce Batizovce a celoročné hospodárenie Obce Batizovce za
rok 2019 bez výhrad.
JUDr. Gabriel Bodnár navrhol schváliť použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - V.Andraš, D. Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, M.Serfelová, C.Nemec, Ľ.Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 1 - J.Balogh
OcZ schválilo použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 62 046,33 €.
K 8) Úprava rozpočtu obce na rok 2020 - 2. rozpočtové opatrenie
Ing. Viera Čupová, ekonómka obce, predložila návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2020 2. rozpočtové opatrenie. Rozpočtové opatrenie obce Batizovce č. 2/2020 k 16.6.2020 sa
predkladá v zmysle zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov. Materiál bol vypracovaný na základe skutočného stavu.
Predložené rozpočtové opatrenie č. 2/2020 vo svojej príjmovej časti obsahuje zvýšenie
príjmov o 30 864,- €. Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k zvýšeniu výdavkov
o 12 963,- €. Podrobne informovala o jednotlivých položkách, ktorých zmeny sa týkajú.Toto
rozpočtové opatrenie sa predkladá ako celok v príjmovej časti a vo výdavkovej časti.
JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh na schválenie úpravy rozpočtu obce.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - V.Andraš, D. Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, M.Serfelová, C.Nemec, Ľ.Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 1 - J. Balogh
OcZ schválilo úpravu rozpočtu obce na rok 2020 - 2. rozpočtové opatrenie.
K 9) Prerokovanie schválenia úveru na rekonštrukciu miestnej komunikácie na Jurkovičovej
ulici v obci
JUDr. Gabriel Bodnár uviedol, že rekonštrukcia cesty na Jurkovičovej ulici bola po výstavbe
obecnej kanalizácie zahrnutá k plánovaným investičným akciám v obci. Nakoľko tieto
rekonštrukčné práce nie je možné finančne vykryť z rozpočtu obce, je potrebné schváliť
obecným zastupiteľstvom úver.
Ing. Angela Františková vo svojom stanovisku k schváleniu úveru uviedla, že podľa §11 ods.
4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
rozhodovať o prijatí úveru je vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Pravidlá používania
návratných zdrojov financovania sú upravené v ustanovení § 17 zákona č. 583/2004 Z. z.
Obec môže vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov
financovania, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu
v nasledujúcich rokoch. Podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania sú upravené
v ustanovení § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. Ako hlavná kontrolórka obce v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z. z. skúmala dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania. V tomto stanovisku neskúmala objem, rentabilitu úveru, charakter a skladbu
investičných akcií, ich rozpočtový náklad, návratnosť a pod. Skonštatovala, že Obec
Batizovce spĺňa podmienky podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
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územnej samosprávy v znení neskorších predpisov pre prijatie návratných zdrojov
financovania v zmysle predloženej ponuky.
OcZ zobralo na vedomie súhlasné stanovisko HKO k prijatiu úveru v čiastke 100 000,- € za
účelom rekonštrukcie miestnej komunikácie na Jurkovičovej ulici v obci.
JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh na schválenie prijatia úveru.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - V.Andraš, D. Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, M.Serfelová, C.Nemec, Ľ.Soltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 1 -J.Balogh
OcZ schválilo prijatie úveru vo výške 100 000,- € za účelom rekonštrukcie miestnej
komunikácie na Jurkovičovej ulici v obci na obdobie 10 rokov.
K 10) Opätovné prerokovanie žiadostí nájomcov nebytových priestorov p.Michala
Bobka Batizovce, Vnela s.r.o. Svit, DEMIVA - Iveta Demeterová Svit a spol. Pal-Mar
s.r.o. Svit o zníženie resp. odpustenie nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve obce
z dôvodu uzatvorenia prevádzok počas pandémie Covid-19
JUDr. Gabriel Bodnár informoval, že na predchádzajúcom 8. zasadnutí OcZ dňa 22.04.2020
boli prerokované žiadosti nájomcov nebytových priestorov p.Michala Bobka Batizovce,
Vnela s.r.o. Svit, DEMIVA - Iveta Demeterová Svit a spol. Pal-Mar s.r.o. Svit o zníženie
resp. odpustenie nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve obce z dôvodu uzatvorenia
prevádzok počas pandémie Covid-19. OcZ zobralo doručené žiadosti na vedomie stým, že
svoje stanovisko zaujme až po zverejnení opatrení prijatých vládou SR (Schéma finančnej
pomoci zo strany štátu pre jednotlivé subjekty).
Ministerstvo hospodárstva SR 9. júna 2020 prijalo zákon č. 155/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa
zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v znení neskorších prepisov, na základe ktorého
je možné poskytnúť dotáciu na nájomné pre nájomcov na zmiernenie ekonomických
následkov v dôsledku obmedzení súvisiacich s pandémiou Covid-19. Dotáciu je možné čerpať
na nájomné vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi
prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50% nájomného za predpokladu splnenia
podmienok stanovených Ministerstvom hospodárstva SR.
Poslanci v spoločnej diskusii navrhli schváliť poskytnutie zľavy na nájomnom pre spol.
Pal-Mar s.r.o. Svit vo výške 35%, nakoľko bola zatvorená počas 2 týždňov a v ďalšom
období poskytovala stravovacie služby formou balenej stravy.
Pre ďalších nájomcov, ktorí požiadali o odpustenie nájmu - p. Michala Bobka Batizovce,
Vnela s.r.o. Svit, DEMIVA - Iveta Demeterová Svit vo výške 50% nakoľko ich prevádzky
boli zatvorené počas celého obdobia pandémie.
V prípade, že niektorý z nájomcov nebude spĺňať podmienky stanovené Ministerstvom
hospodárstva SR. bude mu poskytnutá zľava vo výške 100%, resp. 70% (Pal-Mar s.r.o.).
Hlasovanie za návrh poskytnutia zľavy na nájomnom pre spol. Pal-Mar s.r.o. Svit:
za: 8 - V.Andraš, D. Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, M.Serfelová, C.Nemec, Ľ.Soltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 1 - J.Balogh
OcZ schválilo poskytnutie zľavy na nájomnom pre Pal-Mar s.r.o. Svit vo výške 35% s
prijatím nasledovnej finančnej schémy:
- 35% zľavy z výšky nájomného poskytne prenajímateľ,
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- o dotáciu 35% z výšky nájomného požiada prenajímateľ prostredníctvom Ministerstva
hospodárstva SR v zmysle zák. č. 155/2020 Z. z.
- 30% nájomného uhradí nájomca prenajímateľovi.
Túto zľavu poskytne prenajímateľ nájomcovi za mesiace apríl, máj 2020 a alikvotnú čiastku
za mesiac marec od 16.03.2020 za predpokladu splnenia podmienok stanovených
Ministerstvom hospodárstva SR. V prípade, že nájomca nespĺňa podmienky stanovené
Ministerstvom hospodárstva SR bude poskytnutá zľava vo výške 70%.
Hlasovanie za návrh poskytnutia zľavy na nájomnom pre p. Michala Bohka Batizovce, Vnela
s.r. o. Svit, DEMIVA - Iveta Demeterová Svit:
za: 8 - V.Andraš, D. Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, M.Serfelová, C.Nemec, Ľ.Soltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 1 - J. Balogh
OcZ schválilo poskytnutie zľavy na nájomnom pre p.Michala Bobka Batizovce, Vnela s.r.o.
Svit, DEMIVA - Iveta Demeterová Svit vo výške 50% s prijatím nasledovnej finančnej
schémy:
- 50% zľavy z výšky nájomného poskytne prenajímateľ,
- o dotáciu 50% z výšky nájomného požiada prenajímateľ prostredníctvom Ministerstva
hospodárstva SR v zmysle zák. č. 155/2020 Z. z.
Túto zľavu poskytne prenajímateľ nájomcovi za mesiace apríl, máj 2020 a alikvotnú čiastku
za mesiac marec od 16.03.2020 za predpokladu splnenia podmienok stanovených
Ministerstvom hospodárstva SR. V prípade, že nájomca nespĺňa podmienky stanovené
Ministerstvom hospodárstva SR bude poskytnutá zľava vo výške 100%.
K 11) Prerokovanie žiadosti Materskej školy Batizovce o úpravu výšky príspevku za
pobyt dieťaťa v MŠ
JUDr. Gabriel Bodnár uviedol, že riaditeľka MŠ Batizovce po prerokovaní návrhu
v pedagogickej rade vzhľadom na zvýšenie životného minima, výšky rodičovského príspevku,
nárastu cien energií požiadala o úpravu výšky príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa
v materskej škole.
Výška príspevku sa schvaľuje prijatím VZN, ktorého návrh, podľa zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, o ktorom má obecné zastupiteľstvo rokovať, obec zverejní jeho
vyvesením na úradnej tabuli v obci a tiež na webovom sídle najmenej 15 dní pred rokovaním
OcZ. Písomná žiadosť bola doručená 17.06.2020, nie je preto možné na tomto zasadnutí OcZ
predložený návrh MŠ na úpravu výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ prerokovať.
Nasledujúce zasadnutie OcZ je plánované dňa 02. 09. 2020. O tejto skutočnosti už bola
riaditeľka MŠ informovaná.
OcZ zobralo na vedomie žiadosť Materskej školy Batizovce o úpravu výšky príspevku za
pobyt dieťaťa v MŠ a odporučilo riaditeľke MŠ Batizovce vypracovať návrh VZN o určení
čiastočných úhrad v školských zariadeniach a predložiť na zverejnenie obci Batizovce
najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva.
K 12) Prerokovanie žiadosti Materskej školy Batizovce o poskytnutie dotácie na
krúžkovú činnosť z rozpočtu obce na rok 2020
JUDr. Gabriel Bodnár v zmysle VZN č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
požiadala MŠ Batizovce o poskytnutie dotácie vo výške 5 000,- € na krúžkovú činnosť na rok
2020. Jej poskytnutie a výšku je potrebné schváliť obecným zastupiteľstvom.
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Poslanci v spoločnej rozprave navrhli schváliť dotáciu v požadovanej výške.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - V.Andraš, D. Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, M.Šerfelová, C.Nemec, Ľ.Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 1 -J.Balogh
OcZ schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre MŠ Batizovce na krúžkovú činnosť vo
výške 5 000,-€.
K 13) Prerokovanie žiadosti Ing. Jána Hudáka, Ondreja Hudáka a Jána Hudáka
o pripojenie rodinných domov na Školskej ulici na kanalizačnú sieť obce
JUDr. Gabriel Bodnár prečítal doručenú žiadosť Ing. Jána Hudáka, Ondreja Hudáka a Jána
Hudáka o pripojenie rodinných domov na Školskej ulici na kanalizačnú sieť obce. Svoju
žiadosť odôvodňujú nevyhovujúcim jestvujúcim stavom odkanalizovania rodinných domov
na ulici Školskej, poukazujúc na skutočnosť, že pri dobudovaní ďalšej etapy kanalizácie
v obci nedošlo k prepojeniu kanalizácie na uliciach Jurkovičovej a Štúrovej cez Školskú ulicu
- odkanalizovanie troch rodinných domov je nerentabilné. Žiadajú, aby OcZ riešenie tohto
problému zaradilo medzi urgentné ešte v r.2020, navrhujú vybudovanie zredukovaného
kanalizačného zvodu pre pripojenie ich rodinných domov na obecnú kanalizáciu.
JUDr. Gabriel Bodnár navrhol udeliť slovo prítomnému Ing. Jánovi Hudákovi.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - V.Andraš, D. Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, M.Serfelová, C.Nemec, Ľ.Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 1 - J. Balogh
OcZ schválilo udelenie slova.
Ing. Ján Hudák oboznámil prítomných s celou situáciou a upozornil, že sa jedná o havarijný
stav - súčasné potrubie je viacnásobne poprepájané, vzhľadom na jeho vek hrozí riziko
presakov zmožných prasklín a tiež možnou ďalšou haváriou potrubia. Môže dôjsť
k vytopeniu suterénu rodinných domov z dôvodu upchatia potrubia. Požiadal o riešenie tohto
problému. Poznamenal, že žiadatelia sú ochotní čiastočne participovať na výdavkoch napr. pri
výkopových prácach.
Poslanci po spoločnej diskusii zobrali na vedomie žiadosť Ing. Jána Hudáka, Ondreja Hudáka
a Jána Hudáka o pripojenie rodinných domov na Školskej ulici na kanalizačnú sieť obce.
Nakoľko predmetná kapitálová investícia nebola zahrnutá v rozpočte obce na rok 2020 a
s prihliadnutím na finančné dopady pandémie Covid-19 na rozpočet obce, poslanci OcZ
navrhli zahrnúť predmetnú požiadavku do rozpočtu obce v budúcom období.
Ing. Ján Hudák navrhol doplniť v prijatom uznesení obdobie r. 2020.
O tomto návrhu poslanci nehlasovali.
K 14) Prerokovanie žiadosti Ing. Štefana Kolcúna o udelenie súhlasu s uložením NN
prípojky na pozemku vo vlastníctve obce
JUDr. Gabriel Bodnár informoval, že Ing. Štefan Kolcún, Poprad požiadal o súhlas
s umiestnením NN prípojky na pozemkoch vo vlastníctve obce KNC pare.č. 5468 a 4994 k.ú.
Batizovce pre zrealizovanie drobnej stavby - elektrické oplotenie pozemku KNC pare. č.
331/1 k.ú. Batizovce, ktorý má v prenájme. V prípade kladného stanoviska OcZ je potrebné
schváliť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena.
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Poslanci po spoločnej rozprave navrhli schváliť zriadenie vecného bremena.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D. Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, M.Šerfelová, C.Nemec,
Ľ. Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na umiestnenie NN prípojky na
pozemkoch vo vlastníctve obce KNC pare.č. 5468 a 4994 k.ú. Batizovce s Ing. Štefanom
Kolcúnom, Poprad za jednorazovú úhradu vo výške 300,- €. Návrh na vklad práva
k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podá žiadateľ a uhradí správny poplatok.
K 15) Informácia o žiadostiach obce o poskytnutie dotácií z rozpočtu PSK
JUDr. Gabriel Bodnár uviedol, že Obec Batizovce má záujem zapojiť sa do Výzvy
Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie narok
2020 „Výzva pre región" s projektom „Náučný - turistický chodník obcí Batizovce Gerlachov - Mengusovce - Štóla“. Zároveň Obec Batizovce má záujem zapojiť sa do Výzvy
predsedu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
pre rok 2020 s projektom „Revitalizácia športoviska Obce Batizovce“.
JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh na:
- schválenie zapojenia sa Obce Batizovce do „Výzvy pre región“
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D. Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, M.Šerfelová, C.Nemec,
Ľ. Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo zapojenie sa Obce Batizovce do „Výzvy pre región“ pre rok
2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK na rok 2020 v rámci
programu 1: Podpora cyklodopravy a cykloturizmu, s cieľom programu: Realizácia
projektov verejnoprospešnej infraštruktúry bodov záujmu cestovného ruchu PSK, podpora
pútnického turizmu pre projekt: „Náučný - turistický chodník obcí Batizovce - Gerlachov Mengusovce - Štóla“.
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaných projektov
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D. Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, M.Šerfelová, C.Nemec,
Ľ. Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaných
projektov zo strany žiadateľa vo výške min. 30% zo schválenej dotácie a zároveň
financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu.
- zapojenie sa Obce Batizovce do Výzvy predsedu PSK na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D. Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, M.Šerfelová, C.Nemec,
Ľ. Šoltís
proti: 0
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zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo zapojenie sa Obce Batizovce do Výzvy predsedu PSK na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2020 na financovanie projektov
realizovaných na podporu verejného života v regióne v rámci programu 1: Šport,
Podprogram 1.2 - bežné (neinvestičné) výdavky: Oprava a údržba športovísk a ich
vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru pre projekt: „Revitalizácia
športoviska Obce Batizovce“.
- schválenie zabezpečenia finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaných
projektov
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D. Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, M.Serfelová, C.Nemec,
Ľ.Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaných
projektov zo strany žiadateľa vo výške min. 20% zo schválenej dotácie a zároveň
financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu.
K 16) Rôzne
JUDr. Gabriel Bodnár informoval o obecných aktivitách a doručenej korešpondencii:
- uskutočnilo sa výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ - doručené dve žiadosti, za
riaditeľku ZŠ bola menovaná Mgr. Zuzana Kľocová
- združenie ZMOS zaslalo odporúčacie stanovisko obciam umožniť po pandémii Covid-19
nájomcom bezplatne užívať vonkajšie terasy (počas vyhlásenia mimoriadnej situácie)
- informácia o odstránení poruchy na upchatej kanalizácii v lokalite pri COV
- informácia o príprave rekonštrukčných prác - opravy výtlkov a asfaltové zálievky prasklín
na miestnych komunikáciách
- nový informačný systém v obci pomocou mobilnej aplikácie, ktorá okrem správ umožňuje
vypočuť si aj zvukový záznam oznamov vysielaných v miestnom rozhlase
- spoločné stretnutie so zástupcami Pozemkového spoločenstva urbarialistov Batizovce, na
ktorom informovali o určení vývozu dreva z lesa v stanovených dňoch - streda, štvrtok
a možnostiach zriadenia cyklotrás a náučných chodníkov v lese
- informácia o pokračovaní spol. Slovák Telekom a.s. vo výkopových prácach pri uložení
optického kábla v obci
- odhalenie pamätnej tabule deportovaným rehoľných sestrám z obce sa prekladá na budúci
rok
- pripomenul, že je potrebné zvážiť zavedenie miestneho poplatku za rozvoj v určených
lokalitách
-je záujem o zriadenie ďalšej predajne potravín v rómskej osade
- s prihliadnutím na finančný dopad a prijaté hygienické opatrenia v súvislosti s pandémiou
Covid - 19 navrhuje v tomto roku neuskutočniť Deň obce ani súťaž vo varení batizovských
pirohov
- informácia o príprave VZN o pohrebníctve z dôvodu zmeny zákona
- štátna pomoc v súvislosti s Covid-19 - obci boli dodané rúška pre marginalizované skupiny,
zamestnancov obce, základnej a materskej školy
- v súvislosti so zriadením Spoločného obecného úradu Batizovce od 01.06.2020 a s tým
súvisiacej organizačnej zmeny týkajúcej sa zvýšenia počtu zamestnancov Obce Batizovce,
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na základe čoho sa mení aj organizačná štruktúra, ktorá je prílohou Organizačného poriadku
obecného úradu v Batizovciach, vydal starosta obce rozhodnutie zamestnávateľa
o organizačnej zmene. Na základe znenia § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, starosta obce informuje OcZ
o Organizačnom poriadku a zmene organizačnej štruktúry Obecného úradu Batizovce
s platnosťou od 01.06.2020
OcZ zobralo na vedomie informáciu o Organizačnom poriadku a zmene organizačnej
štruktúry Obecného úradu Batizovce s platnosťou od 01.06.2020.
- v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov § 83 má obec povinnosť vypracovať komunitný plán sociálnych služieb. OcZ dňa
27.06.2018 uznesením č. 469/2018 schválilo Komunitný plán sociálnych služieb obce
Batizovce na roky 2018 - 2022, v ktorom je stanovené raz ročne predložiť na rokovanie
OcZ Správu o plnení úloh tohto plánu. Na základe uvedeného sa predkladá OcZ Správa o
plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Batizovce na roky 2018 - 2022 k
31.12.2019
OcZ zobralo na vedomie Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce
Batizovce na roky 2018 - 2022 ku dňu 31.12.2019.
- Ing. Jana Lizáková, Batizovce dňa 23.06.2020 požiadala o prerokovanie návrhu zmeny
a doplnku ÚPN-0 Batizovce - pozemok KNC pare.č. 5464 v k.ú. Batizovce. Návrh spočíva
v zmene funkčného využitia plochy - orná pôda na zástavbové územie.
OcZ zobralo na vedomie žiadosť Ing. Jany Lizákovej, Batizovce o prerokovanie návrhu
zmeny a doplnku ÚPN-0 Batizovce pozemku KN C pare. č. 5464 v k. ú. Batizovce. Žiadosť
bude prerokovaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva po zhromaždení prípadných ďalších
žiadostí vv II. polroku 2020.
Ľubomír Soltís informoval, že na obecný úrad bol doručený anonymný list adresovaný
poslancom OcZ. Obsah listu prečítal prítomným.
Poslanci zobrali uvedenú informáciu na vedomie.
K 17) Interpelácie poslancov, diskusia
Daniel Hudák
- upozornil, že v križovatke ulíc Štúrova a Školská pred budovou bývalej evanjelickej školy
dažďová voda neodteká do kanála.
Starosta - o situácii sme informovaní, opravu zrealizujeme.
Mgr. Vladimír Andraš
- požiadal o informáciu, kedy bude opravená komunikácia po prekopávke pred mostom pri
rodinnom dome p. Drozda
Starosta - opravuje zrealizuje firma, ktorá cestu prekopala a ktorá v súčasnosti vykonáva
výkopové práce pri uložení optického kábla.
- podal bližšiu informáciu k osadeniu pamätnej tabule deportovaným rehoľným sestrám predbežné finančné náklady na opravu sochy sv. Uršule a zabezpečenie pamätnej tabule
predstavujú čiastku cca od 1 600,-€ do 2 500,-€ (podľa náročnosti); poznamenal, že osadenie
tabule sa presúva na budúci rok.
- ako autor knihy „Zachraňovaný záchranca“ poďakoval za finančnú pomoc pri vydaní knihy
JUDr. Gabrielovi Bodnárovi a Ing. Františkovi Lizákovi.
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Juraj Balogh
- upozornil na poškodené asfaltové zálievky na cestách
Starosta - budeme realizovať opravu komunikácií v obci a tiež asfaltových zálievok.
v

Marta Serfelová
- požiadala o informáciu, ako budú pokračovať práce pri uložení optického kábla v obci
Starosta - požiadali sme firmu SPOJSTAV spol. s r.o. o prednostné zrealizovanie
výkopových prác na Jurkovičovej ulici, z dôvodu pripravovanej rekonštrukcie komunikácie
- požiadala o informáciu ďalšieho prevádzkovania infokanála v káblovej televízii.
Starosta - pokiaľ bude záujem zo strany občanov o káblovú televíziu spravovanú spol.
VARES a.s. neplánujeme ju zrušiť, infokanál je možné vysielať len prostredníctvom
súčasnej káblovej televízie.
Ing. Peter Hutník
- informoval o aktivitách futbalového klubu v obci, príprave futbalového zápasu MUNDIÁL
dňa 11.7.2020. zakúpení nového traktora na kosenie trávy na futbalovom ihrisku a podaní
žiadosti obcou o dotáciu na náter strechy na Sokolovni a úpravu oplotenia futbalového
ihriska z finančných prostriedkov PSK.
PharmDr. Cyril Nemec
- požiadal o informáciu k poskytnutej dotácii na výsadbu stromov v obci
Starosta - obci bol schválený projekt, no z dôvodu situácie spôsobenej pandémiou Covid-19
boli všetky projekty pozastavené.
- požiadal o informáciu ohľadom plánovanej rekonštrukcie železničnej trate .
Starosta - máme informácie, že realizácia prác by mala začať v lete v tomto roku.
Jaroslav Kuzmík
- na podnet spoločnosti, ktorá zabezpečuje stavebnú agendu pre stavebníkov, predložil
požiadavku navýšiť stavebnému úradu hodiny pre verejnosť, ktoré sú vo štvrtok v čase od
7.30 - 11.30 hod. určené pre všetky štyri obce
Starosta - stavebný úrad je zriadený od l.júna, situáciu budeme riešiť podľa potrieb
a ďalšieho vývoja.
- upozornil na voľný pohyb diviakov za rodinnými domami na Hviezdoslavovej ulici.
Starosta - obec je v súčinnosti s miestnym poľovníckym združením pri riešení problémov
s voľným pohybom lesnej zvery po obci.
Ing. František Lizák
- odporučil v rámci možnosti obce upozorniť majiteľov ubytovacích zariadení v obci na
zabezpečenie verejného poriadku v súvislosti s dodržiavaním nočného kľudu.
v

Ľubomír Soltís
-informoval, že s prihliadnutím na Covid-19 boli zrušené kultúrne akcie - Folklórne
slávnosti, súťaž vo varení batizovských pirohov, zároveň požiadal o informáciu, či sa bude
organizovať Deň obce
Starosta uviedol, že všetky aktivity organizované obcou z dôvodu súčasnej mimoriadnej
situácie spojenej s Covid-19 sú zrušené, o tejto skutočnosti budeme občanov informovať.
- požiadal o informáciu ohľadom možnosti ďalšej výstavby na Lesnej ulici oproti jestvujúcim
rodinným domom
Starosta - obec má informáciu, že aj v uvedenej lokalite je záujem o výstavbu rodinných
domov.
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- uviedol, že zo strany vlastníkov pozemkov v lokalite Pánske záhrady II. je záujem
o výstavbu rodinných domov, nie sú tam vybudované siete, navrhuje riešenie schválením
poplatku za rozvoj
Starosta - navrhol poslancom zvážiť prijatie VZN o miestnej dani za rozvoj, v ktorom sa
určia lokality, kde sa bude tento poplatok od stavebníkov vyberať. Poplatok bude čiastočne
možné využiť na výstavbu inžinierskych sietí, komunikácií a pod.
- upozornil, že na Nálepkovej ulici pri rodinnom dome p. Varholíka nie sú dokončené
výkopové práce pri uložení optického kábla a zároveň uviedol, že je potrebné upraviť cesty
po ich prekopaní
Starosta - upozorníme firmu, ktorá predmetné výkopové práce v obci vykonáva.
- informoval o vykonaných rekonštrukčných prácach v prenajatej budove bývalej
evanjelickej školy - priestory sú vymaľované, je potrebné zrekonštruovať podlahy
- informoval o zásahoch DHZ pri odstraňovaní škôd zaplavených priestorov v objektoch vo
Svite
- odporučil upozorniť obyvateľov na Jurkovičovej ulici, aby plánované prekopávky
komunikácie zrealizovali ešte pred rekonštrukciou miestnej komunikácie
- upozornil na zamákanie stien v kultúrnom dome.
Starosta - situáciu už riešime, odstránenie problému si bude vyžadovať veľkú finančnú
náročnosť.
K 18) Návrh na uznesenie
Ing. Peter Hutník prečítal prítomným poslancom návrh na uznesenia zo zasadnutia OcZ.
Uznesenia z 9. zasadnutia OcZ sú súčasťou tejto zápisnice.
K 19) Záver
JUDr. Gabriel Bodnár ukončil zasadnutie OcZ a poďakoval prítomným za účasť.
Poznámky: Súčasťou zápisu z rokovania OcZ je přílohová časť - uznesenia, pozvánka
s programom zasadnutia, prezenčná listina, k bodu programu: -.
V Batizovciach 29. 06. 2020

Overovatelia zápisnice:

Ing. František Lizák
Cubomír Šoltís

Zapisovateľka:

Anna Zacharová
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UZNESENIA
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach, konaného dňa 24. 06. 2020
Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 207/2020
OcZ schvaľuje návrh programu zasad

Dňa 29. 06. 2020

edenýV pozvánke.

JUW . Gabriel

Uznesenie č. 208/2020/
OcZ schvaľuje zmenu programu zasadnutia - doplnenie 16. bodu rokovania OcZ - Rôzne
ľ
Dňa 29. 06. 2020

JUDr. Oabriel Bodnár, stayosta obce

Uznesenie č. 209/2020 (/
C
OcZ schvaľuje overovateľov zápisnice
a zapisovateľku zápisnice Annu Zacharo^

Dňa 29. 06. 2020

Ing. Františka Lizáka a Ľubomíra

Soltísa

JUDr. Gabriel Bodnár, starosia~Qb

Uznesenie č. 210/2020
OcZ volí Daniela Hudáka a Ing. Petra Hutníka za členov návrhovej komisie.

Dňa 29. 06. 2020

JUDr. Gabriel Bodnár, starojUa-obo

K 3) Správa o kontrole plnenia uznesení OcZ, odpovede na interpelácie poslancov
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
Uznesenie č. 211/2020
OcZ berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení prijatých OcZ.

Uznesenie č. 212/2020
OcZ berie na vedomie odpovede starostu obce na interpelácie poslancov OcZ
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ.

Dňa 29. 06. 2020

JUDr. Gáoriel Bodnár, starosty obe
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K 4) Správa HKO č.2/2020, č.3/2020 a č.4/2020 z vykonaných kontrol
Uznesenie Č. 213/2020
OcZ berie na vedomie Správu HKO č.2/2020 z vykonanej kontroly stavu a vývoja
pohľadávok miestnych daní a poplatkov, č.3/2020 z vykonanej kontroly bežných výdavkov
obce a č.4/2020 z vykonanej kontroly-^eísonjálnej A
a mzdovej agendy v subrekte^Základná
škola Batizovce.

Dňa 29. 06. 2020

JUDr. Gabrid Bodnárýstarosta obce

K 5) Plán kontrolnej Činnosti HKO na II. polrok 2020

K 6) Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a overení súhlasu tejto
konsolidovanej účtovnej závierky s konsolidovanou výročnou správou k 31.12.2019
Uznesenie č. 215/2020
OcZ berie na vedomie Správu audítora o
Batizovce.

Dňa 29. 06. 2020

í účtovnej závierky k 31.12.2019 Obce

JUDr. Qabriel Bodnár,

Uznesenie č. 216/2020
OcZ berie na vedomie Správu audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a overení
súladu tejto konsolidovanej účtovnej závierky s konsolidovanou výročnou správou

K 7) Záverečný účet Obce Batizovce za rok 2019 - Správa a stanovisko HKO
k záverečnému účtu obce za rok 2019 a schválenie Záverečného účtu Obce Batizovce za
rok 2019
Uznesenie č. 217/2020
OcZ berie na vedomie správu HKO a stanovisko HKO k návrhu Záverečn
Batizovce za rok 2019.

Dňa 29. 06. 2020

JUDr. Gaj; ríel Bodnár,

u obce
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Uznesenie č. 218/2020
OcZ schvaľuje Záverečný účet obce Batizovce a celoročné hospodárenie Obce Batizovce za
rok 2019 bez výhrad.

,

Dňa 29. 06. 2020

_

tarosta obce

Uznesenie č. 219/2020 ;
OcZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 62 046.33 €.

Dňa 29. 06. 2020

JUIJJjr. Gabrie^Bódnáiv^tarosta obce

K 8) Úprava rozpočtu obce na rok 2020 - 2. rozpočtové opatrenie
Uznesenie č. 220/2020
OcZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2020 - 2. rozpočtové opatrenie.

Dňa 29. 06. 2020

JUDr/Gabriel

K 9) Prerokovanie schválenia úveru na rekonštrukciu miestnej komunikácie na
Jurkovičovej ulici v obci
Uznesenie č. 221/2020
OcZ berie na vedomie súhlasné stanovisko HKO k prijatiu úveru v čiastke 100 000,- € za
účelom rekonštrukcie miestnej komunikácie na Jurkovičovej ulici v obci.

Uznesenie č. 222/2020
OcZ schvaľuje prijatie úveru vo výške 100 000,- € za účelom rekonštrukcie miestnej
komunikácie na Jurkovičovej ulici v obci na obdobie 10 rokov.

Dňa 29. 06. 2020
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K 10) Opätovné prerokovanie žiadostí nájomcov nebytových priestorov p.Michala
Bobka Batizovce, Vnela s.r.o. Svit, DEMIVA - Iveta Demeterová Svit a spol. Pal-Mar
s.r.o. Svit o zníženie resp. odpustenie nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve obce
z dôvodu uzatvorenia prevádzok počas pandémie Covid-19
Uznesenie č. 223/2020
OcZ schvaľuje poskytnutie zľavy na nájomnom pre Pal-Mar s.r.o. Svit vo výške 35% s
prijatím nasledovnej finančnej schémy:
- 35% zľavy z výšky nájomného poskytne prenajímateľ,
- o dotáciu 35% z výšky nájomného požiada prenajímateľ prostredníctvom Ministerstva
hospodárstva SR v zmysle zák. č. 155/2020 Z. z.
- 30% nájomného uhradí nájomca prenajímateľovi.
Túto zľavu poskytne prenajímateľ nájomcovi za mesiace apríl, máj 2020 a alikvotnú čiastku
za mesiac marec od 16.03.2020 za predpokladu splnenia podmienok stanovených
Ministerstvom hospodárstva SR. V prípade, že nájomca nespĺňa podmienky stanovené
Ministerstvom hospodárstva SR bude peSkyTnútá zľava vo výške 70%.

Dňa 29. 06. 2020

JUDir. Gabri

Uznesenie č. 224/2020
) OcZ schvaľuje poskytnutie zľavy na nájomnom pre p.Michala Bobka Batizovce, Vnela
s.r.o. Svit, DEMIVA - Iveta Demeterová Svit vo výške 50% s prijatím nasledovnej finančnej
schémy:
- 50% zľavy z výšky nájomného poskytne prenajímateľ,
- o dotáciu 50% z výšky nájomného požiada prenajímateľ prostredníctvom Ministerstva
hospodárstva SR v zmysle zák. č. 155/2020 Z. z.
Túto zľavu poskytne prenajímateľ nájomcovi za mesiace apríl, máj 2020 a alikvotnú čiastku
za mesiac marec od 16.03.2020 za predpokladu splnenia podmienok stanovených
Ministerstvom hospodárstva SR. V prípade, že nájomca nespĺňa podmienky stanovené
Ministerstvom hospodárstva SR bude poskytnutá zľava vo výške 100%.

Dňa 29. 06. 2020

JUDr/Gabriel Bodnár, starpsta obče
^
" T }
K 11) Prerokovanie žiadosti Materskej škóly Batizovce o úpravu výšky príspevku za
pobyt dieťaťa v MŠ
Uznesenie č. 225/2020
OcZ berie na vedomie žiadosť Materskej školy Batizovce o úpravu výšky príspevku za pobyt
dieťaťa v MŠ a odporúča riaditeľke MŠ Batizovce vypracovať návrh VZN o určení
čiastočných úhrad v školských zariadeniach a predložiť na zverejnenie obci Batizovce
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K 12) Prerokovanie žiadosti Materskej školy Batizovce o poskytnutie dotácie na
krúžkovú činnosť z rozpočtu obce na rok 2020
Uznesenie č. 226/2020
OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu^obce pre MŠ
vo výške 5 000,-€

Dňa 29. 06. 2020

JUDr. GabrieKBodnái>sfarosta obce

K 13) Prerokovanie žiadosti Ing.v Jána Hudáka, Ondreja Hudáka a Jána Hudáka
o pripojenie rodinných domov na Školskej ulici na kanalizačnú sieť obce
Uznesenie č. 227/2020
OcZ berie na vedomie žiadosti Ing. Jána Hudáka, Ondreja Hudáka a Jána Hudáka
o pripojenie rodinných domov na Školskej ulici na kanalizačnú sieť obce s prihliadnutím na
finančné dopady pandémie Covid-19 na rozpočet obce a navrhuje zahrnúť predmetnú

v

K 14) Prerokovanie žiadosti Ing. Štefana Kolcúna o udelenie súhlasu s uložením NN
prípojky na pozemku vo vlastníctve obce
Uznesenie č. 228/2020
OcZ schvaľuje uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na umiestnenie NN prípojky na
pozemkoch vo vlastníctve obce KNC pare.č. 5468 a 4994 k.ú. Batizovce s Ing. Štefanom
Kolcúnom, Poprad za jednorazovú úhradu vo výške 300,- €. Návrh na vklad práva
k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podá žiadateľ a uhradí správny

Dňa 29. 06. 2020

JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obýe

K 15) Informácia o žiadostiach obce

tnutie dotácií z rozpočtu PSK

Uznesenie č. 229/2020
OcZ schvaľuje zapojenie sa Obce Batizovce do „Výzvy pre región“ pre rok
2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK na rok 2020 v rámci
programu 1: Podpora cyklodopravy a cykloturizmu, s cieľom programu: Realizácia projektov
verejnoprospešnej infraštruktúry bodov záujmu cestovného ruchu PSK, podpora pútnického
turizmu pre projekt: „Náučný - turistický chodník obcí Batizovce - Gerlachov - Mengusovce
- Štóla“.

0
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Uznesenie č. 230/2020
OcZ schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovaná realizovaných
projektov zo strany žiadateľa vo výške min. 30% zo schválenej dotácie a zároveň
financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu.

OcZ schvaľuje zapojenie sa Obce Batizovce do Výzvy predsedu Prešovského samosprávneho
kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok
2020 na financovanie projektov realizovaných na podporu verejného života v regióne v rámci
programu 1: Šport, Podprogram 1.2 - bežné (neinvestičné) výdavky: Oprava
a údržba športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru pre
projekt: „Revitalizácia športoviska ObceJäatizovce“.

Dňa 29. 06. 2020
Uznesenie č. 232/2020
OcZ schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaných
projektov zo strany žiadateľa vo výške min. 20% zo schválenej dotácie a zároveň
financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu.

Dňa 29. 06. 2020
K 16) Rôzne
Uznesenie č. 233/2020
OcZ berie na vedomie Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce
Batizovce na roky 2018 - 2022 ku dňu 31.12.2019.

OcZ berie na vedomie Organizačný poriadok a zmenu organizačnej štruktúry Obecného úradu
Batizovce s platnosťou od 01.06.202í

Dňa 29. 06. 2020

JUDr. Gabriel Bodnár stai^ta-erbce
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Uznesenie č. 235/2020
OcZ berie na vedomie žiadosť Ing. Jany Lizákovej, Batizovce o prerokovanie návrhu zmeny
a doplnku UPN-0 Batizovce pozemku KN C pare. č. 5464 v k. ú. Batizovce. Žiadosť bude
prerokovaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva po zhromaždenj^pdgadných ďalších
žiadostí v II. polroku 2020.

Dňa 29. 06. 2020

Návrhová komisia:

Daniel Hudák
Ing. Peter Hutník

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

POZVÁNKA
V zmysle zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení platných právnych
úprav
zvolávam
9. zasadnutie obecného zastupiteľstva
na deň 24. 06. 2020 /streda/ so začiatkom o 17.00 hod. v Obradnej miestnosti v dome
služieb v Batizovciach 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 HKO č.2/2020, č.3/2020 a č.4/2020 z vykonaných kontrol
5. Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2020
6. Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a overení súhlasu tejto
konsolidovanej účtovnej závierky s konsolidovanou výročnou správou k 31.12.2019
7. Záverečný účet Obce Batizovce za rok 2019 - Správa a stanovisko HKO k záverečnému
účtu obce za rok 2019 a schválenie Záverečného účtu Obce Batizovce za rok 2019
8. Úprava rozpočtu obce na rok 2020 - 2. rozpočtové opatrenie
9. Prerokovanie schválenia úveru na rekonštrukciu miestnej komunikácie na Jurkovičovej
ulici v obci
10. Opätovné prerokovanie žiadostí nájomcov nebytových priestorov p.Michala Bobka
Batizovce, Vnela s.r.o. Svit, DEMIVA - Iveta Demeterová Svit a spol. Pal-Mar s.r.o.
Svit o zníženie resp. odpustenie nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve obce
z dôvodu uzatvorenia prevádzok počas pandémie Covid-19
11. Prerokovanie žiadosti Materskej školy Batizovce o úpravu výšky príspevku za pobyt
dieťaťa v MŠ
12. Prerokovanie žiadosti Materskej školy Batizovce o poskytnutie dotácie na krúžkovú
činnosť z rozpočtu obce na rok 2020
13. Prerokovanie žiadosti Ing. Jána Hudáka, Ondreja Hudáka a Jána Hudáka o pripojenie
rodinných domov na Školskej ulici na kanalizačnú sieť obce
14. Prerokovanie žiadosti Ing. Štefana Kolcúna o udelenie súhlasu s uložením NN prípojky
na pozemku vo vlastníctve obce
15. Informácia o žiadostiach obce o poskytnutie dotácií z rozpočtu PSK
16. Interpelácie poslancov, diskusia
17. Návrh na uznesenie
18. Záver

Batizovce 19. 06. 2020

Zverejnené: 19. 06. 2020

Prezenčná listina
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Batizovciach, konaného dňa 24. 06. 2020

PharmDr. Cyril Nemec
v

Marta Serfelová
v

Ľubomír Soltís

Ing. Angela Františková
Vladimír Belák
. '.y.Q.:.
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