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Zápisnica
z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach
konaného dňa 14.02.2018
Čas konania:
Prítomní:

začiatok - 17.00 hod.
ukončenie hod.
podľa prezenčnej listiny

K 1) Otvorenie
JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Skonštatoval,
že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a OcZ je uznášania schopné.
Na začiatku rokovania bolo prítomných: 8 poslancov, neprítomný 1 poslanec - V. Andraš
/ospravedlnený/.
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 doplňovacie návrhy.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - Ľ.Soltís, S.Franko, P.Františka, M.Chromek, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec,
M.Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 1- V. Andraš
OcZ schválilo program zasadnutia OcZ uvedený v pozvánke.
- navrhol zapisovateľa: Anna Zacharová
overovateľov zápisnice: Jaroslav Kuzmík, Ing. Patrik Františka
Hlasovanie za návrh:
za: 8 -Ľ.Soltís, Š.Franko, P.Františka, M.Chromek, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec,
M.Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: J- V. Andraš
OcZ schválilo zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
- predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: Štefan Franko, Marián
Chromek.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 -Ľ.Soltís, S.Franko, P.Františka, M.Chromek, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec,
M.Šerfelová
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 prijatých na 26. zasadnutí OcZ a uznesení, ktoré boli v plnení z predchádzajúcich
zasadnutí OcZ. V správe bolo skonštatované, že uznesenie č.409/2014, 322/2017 sú v plnení
a uzn.č. 326/2017 nie je splnené. Ostatné uznesenia sú splnené.
OcZ zobralo na vedomie Správu o kontrole prijatých uznesení.
JUDr. Gabriel Bodnár odpovedal na interpelácie poslancov, ktoré neboli zodpovedané
priamo na predchádzajúcich zasadnutiach OcZ.
K interpeláciám poslancov:
Ľubomír Šoltís
- vyčistenie nánosov v kanáli na Jurkovičovej ulici za rodinnými domami - zabezpečujeme
v závislosti od poveternostných podmienok;
-prenájom priestorov od Ev. a.v. cirkvi Batizovce v budove bývalej ZŠ - starosta je pozvaný
22.2.2018 na zasadnutie presbyterstva, kde sa bude rokovať aj o prenájme priestorov
Jaroslav Kuzmík
- padajúca atika v Dome služieb, problém narušenej statiky na rómskej bytovke problematika je v štádiu riešenia, situáciu monitorujeme.
Mgr. Vladimír Andraš
- prerezávka stromov rastúcich v tesnej blízkosti potoka na Záhradnej ulici - na stretnutí so
správcom vodného toku bolo skonštatované, že v jarných mesiacoch posúdia skutkový stav;
Marta Šerfelová
- vyzvať stavebníka na uvedenie komunikácie na Hviezdoslavovej ulici, po je j prekopávke,
do pôvodného stavu - po skončení zimného obdobia oslovíme stavebníka na zjednanie
nápravy
OcZ zobralo na vedomie odpovede starostu obce na interpelácie poslancov OcZ
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ.
K 4) Správa HKO o kontrolnej činnosti
Ing. Angela Františková - predložila v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. § 18f ods.l
písm. e) Správu o kontrolnej činnosti za rok 2017. Skonštatovala, že plány kontrolnej činnosti
na I. a na II. polrok 2017 schválené OcZ boli splnené. Zo strany poslancov OcZ neboli
predložené návrhy na doplnenie kontrol. Vo svojej informovala o vypracovaní odborných
stanovísk k záverečnému účtu obce za rok 2016 a k návrhu viacročného programového
rozpočtu obce na rok 2018 a na roky 2019, 2020.
Podala bližšiu informáciu k vykonanej kontrolnej činnosti:
- Kontrola plnenia prijatých uznesení OcZ - vykonaných 7 kontrol, ktoré boli pravidelne
predkladané na každom zasadnutí OcZ;
- Kontrola dodržiavania zákona o cestovných náhradách za rok 2016 v subjekte OcÚ;
- Kontrola použitia finančných prostriedkov z rozpočtu obce poskytnutých formou dotácií
v roku 2016 v subjektoch, ktorým boli obcou poskytnuté finančné prostriedky;
- Kontrola plnenia rozpočtu obce za I. polrok 2017;
- Kontrola použitia kapitálových výdavkov v subjekte MŠ za rok 2016;
- Kontrola inventarizácie majetku obce.
HKO informovala o ďalších činnostiach: účasť na zasadnutiach OcZ, štúdium aktuálnych
legislatívnych predpisov a účasť na konferencii, pracovnom zasadnutí, odborných školeniach.
OcZ zobralo na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za rok 2017.
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K 5) Prerokovanie použitia kapitálových výdavkov v subjekte MŠ za r. 2016 - Správa
HKO č.4/2017 z finančnej kontroly
JUDr. Gabriel Bodnár - poznamenal, že na predchádzajúcom zasadnutí OcZ bola hlavnou
kontrolórkou obce predložená Správa o výsledku vykonanej kontroly použitia kapitálových
výdavkov v subjekte Materská škola za rok 2016. Pri kontrole bolo zistených viacero
nedostatkov. HKO predložila návrh odporúčaní a opatrení na nápravu zistených nedostatkov,
ktorý bol písomne doručený kontrolovanému subjektu - MS. Starosta požiadal riaditeľku MŠ
o stanovisko.
Soňa Chalásová - uviedla, že k predloženej správe sa vyjadrila písomne. Boli vytknuté
pochybenia v ekonomickej oblasti, no v konečnom dôsledku sa to nedotklo vykonaných prác
v danom objeme, výške a kvalite. HKO poukázala na rozdielne merania výmery vykonaných
prác. Stavebné práce vykonala firma MI Tatry s.r.o. Kravany, ktorá dodatočne poskytla sumár
prác s presným rozpisom jednotlivých položiek. Stavebný dozor potvrdil, že nedošlo
k žiadnemu pochybeniu. Správnosť merania potvrdil aj konateľ firmy TATRAMETAL s.r.o.
Poprad, ktorého oslovila ako ďalšieho uchádzača o zákazku.
JUDr. Gabriel Bodnár navrhol udeliť slovo ekonómke MŠ p. Hajkovej.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - Ľ.Soltís, S.Franko, P.Františka, M. Chromé k, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec,
M.Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 1- V.Andraš
OcZ schválilo udelenie slova.
Anna Hajková - potvrdila svoje pochybenia, v budúcnosti sa vyvaruje podobným chybám.
JUDr. Gabriel Bodnár navrhol udeliť slovo p. Michlíkovi zo spol. MI Tatry s.r.o. Kravany.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 -Ľ.Soltís, S.Franko, P. Františka, M. Chromé k, J.Kuzmík, F.Lizák, C. Nemec,
M.Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 1- V.Andraš
OcZ schválilo udelenie slova p. Michlíkovi zo spol. MI Tatry s.r.o. Kravany.
Ivan Michlík - uviedol, že správu HKO považuje za neobjektívnu a zaujatú, nebol oslovený
HKO na vysvetlenie zistených rozdielov. V tejto oblasti podniká už 15 rokov a HKO touto
správou poškodzuje meno jeho firmy.
Ing. Patrik Františka - upozornil, že HKO merala len to, čo jej bolo ukázané pracovníkmi
MŠ. Zameranie robila s pracovníkom obce - prednostom. Požiadal p. Michlíka, aby sa
zdržal osobných invektív a útokov voči HKO, v opačnom prípade požiada OcZ, aby mu bolo
odobraté slovo. Uviedol, že nikto netvrdí, že firma MI Tatry niečo ukradla.
Ing. Angela Františková - uviedla, že p. Michlík, ako zhotoviteľ stavebných prác,
nepredložil podrobný výkaz výmer a rozpočet, ktorý bol povinný predložiť v súlade so
stavebným zákonom. HKO nebola povinná ho osloviť pri zistení rozdielov, nakoľko sa
nejednalo o kontrolu firmy, ale o kontrolu použitia verejných prostriedkov v rámci MŠ.
JUDr. Gabriel Bodnár - poznamenal, že kontrola je ukončená a v budúcnosti je potrebné
podobných chýb sa vyvarovať a z danej situácie sa poučiť.
Ing. František Lizák - navrhol spoločne so stavebnou komisiou zamerať vykonané práce
v MŠ.
OcZ zobralo na vedomie zdôvodnenie k použitiu kapitálových výdavkov za r. 2016 v subjekte
MŠ Batizovce.
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K 6) Žiadosť Magdalény Fáberovej - MEGIF, Batizovce o ukončenie nájomnej zmluvy
JUDr. Gabriel Bodnár - uviedol že dňa 18. 1. 2018 bola doručená žiadosť Magdalény
Fáberovej - MEGIF, Batizovce o ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v budove
Domu služieb k 31.03. 2018. Od 1.4. 2018 budú priestory voľné.
OcZ zobralo na vedomie výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov v budove Domu
služieb od Magdalény Fáberovej - MEGIF, Batizovce k 31.03. 2018.
K 7) Prerokovanie žiadosti spoločnosti MÄSO-TATRY,
prehodnotenie výšky nájmu predajne v objekte Guľa

s.r.o.

Svit

o znovu

JUDr. Gabriel Bodnár - Na predchádzajúcom zasadnutí OcZ bola prerokovaná žiadosť
spoločnosti MÄSO-TATRY, s.r.o. Svit o znovu prehodnotenie výšky nájmu predajne
v objekte Guľa. OcZ zobralo žiadosť na vedomie s konštatovaním, že do najbližšieho
zasadnutia prehodnotí možnosti úpravy výšky nájmu. Je spracovaná právna analýza, OcZ za
predpokladu splnenia zákonom určených podmienok môže v prípade záujmu výšku nájmu
upraviť.
Vladimír Belák - poznamenal, že najväčšiu časť výdavkov v uvedenej prevádzke spojených
s nájmom tvoria energie. Preto navrhuje upraviť nájom na určité obdobie a nájomcu zaviazať
investovať do el. zariadení, ktoré znížia spotrebu energie. Poznamenal, že poslanci môžu
rozhodnúť o znížení výšky nájmu.
Ing. Angela Františková - cena bola základným atribútom pre OcZ pri schvaľovaní nájmu
spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, výšku nájmu si nájomca navrhol sám.
Stanovisko HKO k predmetnej problematike som už prezentovala v minulosti, ktoré ostáva
v platnosti.
Ing. Patrik Františka - upozornil, že s požiadavkou o zníženie nájmu môžu prísť aj iní
nájomcovia.
Ľubomír Soltís - poznamenal, že výška nájmu za predajňu potravín je neadekvátna k výške
nájmu v objekte hotela Guľa a tiež aj k ostatným nájmom v obci. Môže nastať situácia, že
predajňu zrušia. Obec by mala mať záujem o zachovanie tejto služby občanom. Navrhuje
zníženie nájmu o 20%.
Marta Serfelová - potvrdila, že zníženie nájmu môže spustiť reťazovú reakciu, je za
zachovanie predajne potravín a podporuje návrh na zníženie nájmu.
Mgr. Cyril Nemec - považuje výšku nájmu za neadekvátnu v porovnaní s ostatnými
nájmami, je za zníženie nájmu.
Marián Chromek - nájomca si cenu navrhol sám, no je vysoká a aj náklady má nájomca
vysoké, podporuje zníženie nájmu.
Štefan Franko - súhlasí s názorom Ľ. Šoltísa.
Jaroslav Kuzmík - poznamenal, aby mala obec na zreteli, že o zníženie nájmu môžu žiadať
aj iní nájomcovia. V predajni potravín je aj predaj mäsa a preto je potrebné zachovať
predajňu, súhlasí so znížením nájmu.
Ing. František Lizák - je za zníženie výšky nájmu, je však otázne, či nájomca bude
akceptovať zníženie nájmu o 10% - 20%, nakoľko požadoval zníženie nájmu vo výške 50% 60%.
JUDr. Gabriel Bodnár predložil poslanecký návrh Ľubomír Šoltísa na zníženie výšky nájmu
o 20% t.j. 118,- € od 1.3.2018 mesačne + energie za predpokladu, že poplatok spojený
s uzatvorením novej notárskej zápisnice uhradí nájomca.
Hlasovanie za návrh:
za: 6 - Ľ.Soltís, S.Franko, M.Chromek, J.Kuzmík, C.Nemec, M.Šerfelová
proti: 1 - P. Františka
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zdržal sa: 1 - F.Lizák
neprítomný pri hlasovaní: 1- V.Andraš
OcZ schválilo zníženie výšky nájmu pre nájomcu MÄSO-TATRY, s.r.o. Svit.
K 8) Prerokovanie návrhu Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného
bremena s NISAYA s.r.o. Vysoké Tatry
JUDr. Gabriel Bodnár - informoval, že spoločnosť NISAYA s.r.o. , Horný Smokovec 20/6,
Vysoké Tatry požiadala o schválenie a uzatvorenie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy
(Zmluvy o zriadení vecného bremena) týkajúcej sa rozšírenia siete NN pre potreby
sprístupnenia elektrickej energie na pozemky s plánovanou výstavbou rodinných domov. Obci
bol doručený návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena bezodplatne, na dobu
neurčitú. Jedná sa o pozemky vo vlastníctve obce vedených na LV č. 1 v k. ú. Batizovce KNC pare.č. 5150, pare.č. 5247.
Starosta predložil návrh na schválenie a uzatvorenie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy
(Zmluvy o zriadení vecného bremena).
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - Ľ.Soltís, S.Franko, P. Františka, M. Chromé k, J.Kuzmík, F.Lizák, C. Nemec,
M.Serfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 1- V.Andraš
OcZ schválilo uzatvorenie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného
bremena)pre spoločnosť NISAYA s.r.o ., Horný Smokovec 20/6, Vysoké Tatry.
K 9) Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2018 obce Batizovce 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 2018
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. 1/2018.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - Ľ.Soltís, S.Franko, P. Františka, M. Chromé k, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec,
M.Serfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 1- V.Andraš
OcZ sa uznieslo na VZN obce Batizovce č. 1/2018.
K 10) Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce
JUDr. Gabriel Bodnár - informoval o doručených žiadostiach o poskytnutie dotácií
z rozpočtu obce. V zmysle VZN č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce požiadali
Obecný futbalový klub Batizovce, Klub žien v Batizovciach, Rím. kat. cirkev Batizovce a
CVČ Life Academy Poprad o poskytnutie dotácií na rok 2018. Je potrebné schváliť
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poskytnutie a výšku dotácií jednotlivým žiadateľom. Zároveň je potrebné schváliť výšku
finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtu obce na krúžkovú činnosť pre Detskú
folklórnu skupinu Batizovce a Mladých hasičov Batizovce.
Ing. Mária Melicherová - uviedla, že v súlade s prijatým VZN o poskytovaní dotácií je
potrebné poskytnutú dotáciu zúčtovať v stanovenom termíne. Upozornila, že viacerí
príjemcovia dotácie poskytnutej v r. 2017 predložili vyúčtovanie po termíne určenom VZN
a uzatvorenou zmluvou.
JUDr. Gabriel Bodnár - informoval o jednotlivých požadovaných výškach dotácií, predložil
návrh na ich schválenie:
- Obecný futbalový klub Batizovce vo výške 8 000,- €;
- Obecný futbalový klub Batizovce na krúžkovú činnosť vo výške 2 000,- €;
- Klub žien v Batizovciach vo výške 1 000,- €;
- Rímsko-katolícka cirkev Batizovce vo výške 1 000,- €;
- CVČ Life Academy Poprad vo výške 277,77 €;
- krúžková činnosť z rozpočtu obce pre Detskú folklórnu skupinu Batizovce vo výške
2 500,- €;
- krúžková činnosť z rozpočtu obce pre Mladých hasičov Batizovce vo výške 2 000,- €.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - Ľ.Soltís, S.Franko, P.Františka, M.Chromek, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec,
M.Serfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 1- V.Andraš
OcZ schválilo poskytnutie dotácií z rozpočtu obce.
K 11) Prerokovanie návrhu na prevzatie stavby „Splašková kanalizácia ul. Záhradná“
JUDr. Gabriel Bodnár - poznamenal, že na predchádzajúcom zasadnutí OcZ bola
prerokovaná ponuka p. Ladislava Balogha, ktorý je spolu s manželkou vlastníkom splaškovej
kanalizácie na Záhradnej ulici, odovzdať ju do vlastníctva obce.
Jaroslav Kuzmík - predložil stanovisko stavebnej komisie. Poznamenal, že komisia nemala
k dispozícii technickú dokumentáciu, údajne časť kanalizácie už bola v minulosti odovzdaná
obci. Kanalizačnú sieť v obci prevádzkuje spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO spol. s
.r.o. Veľký Slavkov, ktorú predložila podmienky k prevádzkovaniu kanalizácie na Záhradnej
ulici. Po splnení podmienok zo strany p. Balogha komisia odporúča prevzatie splaškovej
kanalizácie na Záhradnej ulici do vlastníctva obce.
Starosta navrhol udeliť slovo p. Baloghovi.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - Ľ.Šoltis, S.Franko, P.Františka, M.Chromek, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec,
M.Serfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 1- V.Andraš
OcZ schválilo udelenie slova p. Baloghovi.
Ladislav Balogh - upozornil, že časť kanalizácie už v minulosti odovzdal obci. Uviedol, že
doklady, ktoré požadovala odborne spôsobilá osoba - spol. EKOSERVIS boli doložené.
Poznamenal, že v štyroch rodinných domoch majú dažďovú kanalizáciu vyústenú do
splaškovej kanalizácie. Traja majitelia rodinných domov prisľúbili, že tieto nedostatky
v tomto roku odstránia.
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Starosta obce poznamenal, že p. Balogh tvrdí, že kanalizáciu v minulosti odovzdal obci, no na
obecnom úrade sa nenachádzajú žiadne doklady, ktoré by dokazovali, že kanalizácia bola
odovzdaná obci, stavba nie je zaevidovaná v majetku obce ani p. Balogh nepredložil doklad,
ktorý by preukazoval skutočnosť, že kanalizáciu už v minulosti odovzdal obci.
Ľubomír Soltís - požiadal o informáciu, či je tlaková skúška aktuálna.
Ladislav Balog - uviedol, že tlaková skúška je z obdobia, keď bola realizovaná výstavba
kanalizácie. Poznamenal, že kanalizáciu odovzdáva obci bezodplatne.
Starosta obce predložil návrh na prevzatie stavby do vlastníctva obce bezodplatne na základe
Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby a Protokolu o odovzdaní a prevzatí dokladov k stavbe.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - Ľ. Soltís, S.Franko, P.Františka, M. Chromé k, J.Kuzmík, F.Lizák, C. Nemec,
M.Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 1- V.Andraš
OcZ schválilo bezodplatné prevzatie stavby splaškovej kanalizácie od Ladislava Balogha
a Zdenky Baloghovej do majetku obce
v

K 1 2 )Rôzne
JUDr. Gabriel Bodnár informoval o obecných aktivitách a doručenej korešpondencii:
- predložil návrh na lokalitu umiestnenia detského ihriska v obci na Záhradnej ulici,
poznamenal, že je vyhlásená výzva na predkladanie projektov na získanie dotácie na
výstavbu detských ihrísk;
- vyúčtovanie prenájmu kultúrneho domu spoločnosti AB Design: nájom+ energie 1500,-€,
z toho energie 950,-€;
- doručené upovedomenie Okresného súdu v Banskej Bystrici o vydaní poverenia na
vykonanie exekúcie na odstránenie nelegálnej stavby v cigánskej osade;
- vzhľadom k tomu, že sa zvýšil záujem o odkúpenie pozemkov do osobného vlastníctva
plánujeme zrealizovať zmenu územného plánu - rozparcelovanie pozemkov v cigánskej
osade a naďalej špecifikujeme územie na umiestnenie zberného dvora, čo je podmienkou pri
uchádzaní sa o získanie dotácie na jeho zriadenie;
- doručené oznámenie Obvodného banského úradu Spišská Nová Ves o prevode dobývacieho
priestoru „Batizovce I.“ medzi spol. Štrkopiesky s.r.o. Batizovce a Pozemkovým
spoločenstvom urbarialistov Batizovce;
- doručené Rozhodnutie Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi o zrušení
dobývacieho priestoru a chráneného ložiskového územia Batizovce;
- boli sme oslovení vydavateľstvom na vydanie knihy o ľudových krojoch našej obce
a okolitých obcí Gerlachov, Lučivná, Mengusovce, Štóla s predpokladaným nákladom
cca 2 000 ks kníh;
Poslanci súhlasili s vydaním knihy.
- výstavba chodníka na ul. Osloboditeľov je v rozpracovaní, s realizáciou začneme v tomto
roku smerom od autobusovej zastávky do Svitu;
- dobudovanie kanalizácie v obci - bola podaná žiadosť na získanie dotácie
z Environmentálneho fondu, zatiaľ nemáme ďalšie informácie o jej posúdení;
- v obci sa uskutočnil oprávnenou osobou odchyt túlavých psov, bolo odchytených 15 psov,
náklady - poplatok za jedného psa 60,- € + doprava;
- upozornenie na termín uzávierky príspevkov do obecných novín do 19.2. 2018.
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K 13) Interpelácie poslancov, diskusia
v

Marta Serfelová
- požiadala o informáciu, či v obecnej káblovej televízii už nevysiela TV Poprad;
JUDr. Gabriel Bodnár - uviedol, že spol. Vares vysiela cez Skylink, v poslednom období sa
menili frekvencie.
- vyslovila pochvalu od občanov za kalendár na rok 2018, no niektorí občania sa sťažovali, že
im kalendár nebol doručený;
JUDr. Gabriel Bodnár - poznamenal, že kalendár sme distribuovali do každého domu a tam
kde je viac domácností sme doručili aj viac kalendárov.
- poprosila v mene Klubu žien v Batizovciach po uvoľnení priestorov v Dome služieb p.
Fáberovou o ich užívanie na činnosť klubu.
Ing. Patrik Františka
požiadal o informáciu ohľadom komunikácie s prevádzkovateľom káblovej televízie Vares.
JUDr. Gabriel Bodnár - čiastočné nedržanie zmluvných podmienok zo strany spol. Vares sú
zapríčinené obtiažnym dodržiavaním licenčných podmienok poskytovateľmi televízneho
vysielania.
Mgr. Cyril Nemec
predložil sťažnosť občanov bývajúcich na ulici Komenského na odhŕňanie snehu, kde bola
zemina po okraji cesty rozrytá a poklopy na kanalizácii narušené.
JUDr. Gabriel Bodnár - situáciu sme už riešili, poklopy na kanalizácii boli ukotvené,
pripomienky budeme tlmočiť PD Batizovce, ktoré nám zabezpečuje zimnú údržbu ciest.
Marián Chromek
informoval o činnosti športovej komisie : v januári sa uskutočnil Karneval na ľade za účasti
45 detí, dňa 4.3.2018 sa v sále kultúrneho domu uskutoční súťaž v streľbe zo vzduchovej
zbrane, v jarných mesiacoch plánujú zorganizovať brigádu pri zbere odpadkov v okolí obce.
Jaroslav Kuzmík
- navrhol, aby obec písomne oslovila občanov, ktorí majú dažďovú kanalizáciu napojenú do
splaškovej kanalizácie na odstránenie nedostatkov;
- odporučil doplniť verejné osvetlenie v dolnej časti obce na Záhradnej ulici.
JUDr. Gabriel Bodnár - máme záujem umiestniť v danej časti obce verejné osvetlenie,
nachádzajú sa tam súkromné pozemky, hľadáme vhodné riešenie.
Ľubomír Šoltís
- informoval o:
• aktivitách DHZ - výročná členská schôdza, 20. ročník Hasičského plesu, zrealizovaná el.
prípojka v požiarnej zbrojnici, 8.2.2018 sa uskutočnil kontrolný výjazd DHZ, príprava
stolnotenisového turnaja pre členov DHZ;
• voľbe nového výboru obecného futbalového klubu, predsedom OFK je p. Ľubomír Haščák;
• fašiangoch a zabíjačke;
- požiadal, aby po odpluhovaní snehu na cestách boli posýpané štrkom hlavne kopce;
- požiadal o informáciu ohľadom výstavby kanalizácie na Jurkovičovej ulici;
JUDr. Gabriel Bodnár - v prípade zabezpečenia dostatočného množstva finančných
prostriedkov budeme v prácach pokračovať.
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- informoval o spracovaných návrhoch kronikárky obce na zápis rokov 2014, 2015 do obecnej
kroniky, ktoré posúdi kultúrna komisia a navrhne na zápis do kroniky, taktiež poznamenal,
že chýbajúca kronika sa už nachádza na obecnom úrade;
- požiadal o informáciu, ako je to s kotolňou na Sládkovičovej ulici, s jej sprevádzkovaním;
JUDr. Gabriel B o d n ár- poznamenal, že nová elektrická prípojka je už zrealizovaná, ďalej sa
bude pokračovať vo vnútri podľa finančných možností obce.
- uviedol, že v obci rezonuje téma ohrozenie prevádzky pošty v obci, požiadal o bližšiu
informáciu;
JUDr. Gabriel Bodnár - obec o zrušení zatiaľ nemá oficiálne informácie, na zachovanie
služby bude trvať.
- poďakoval p. Lizákovi a p. Baloghovi za podporu pri zabíjačke počas fašiangov.
K 14) Návrh na uznesenie
Marián Chromek prečítal prítomným poslancom návrh na uznesenia zo zasadnutia OcZ.
Uznesenia z 27. 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:
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UZNESENIA
z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach, konaného dňa 14. 02. 2018
Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia:

K 2) Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
Uznesenie č. 408/2018
OcZ schvaľuje návrh programi/zasadr^tia-uv^dený v pozvánke.
ÍVD»\
.....

Dňa 20. 02. 2018

JUDr. GabriolBodriár,^starosta obce

Uznesenie č. 409/2018
OcZ schvaľuje overovateľov zápisnice Jaroslava Kuzmíka a Ing. Patrika Františku
a zapisovateľa zápisnice Annu Zächarovú.

Dňa 20. 02. 2018

JUDr. Gabr;

starosta obce

Uznesenie č. 410/2018
OcZ volí Štefana Franka a Mariána Chromeka za členov návrhovej komisie.
(° (\ijn r

H iiy /
Dňa 20. 02. 2018

JUDr. Gabriel BodnárT
y starosta obce

K 3) Správa o kontrole plnenia uznesení OcZ,
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ

odpovede na interpelácie poslancov

Uznesenie č. 411/2018
OcZ berie na vedomie Správu o kontrole plneni&uznesení prijatých OcZ.
h
Ľ

Dňa 20. 02. 2018

JUDr. Gabriel Bodnáŕ, starosta obcef
r

Uznesenie č. 412/2018
OcZ berie na vedomie odpovede
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ.

Dňa 20. 02. 2018

starostu

obce

JUDr//Gabriel-Bodnár,Starosta obce

na

interpelácie

poslancov

OcZ
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K 4) Správa HKO o kontrolnej činnosti
Uznesenie č. 413/2018
OcZ berie na vedomie Správu ^fKO o kontrolnej čjnnosti za rok 2017.

Dňa 20. 02. 2018

JUDr. Gabriel^Bodnár;' starosta obce

K 5) Prerokovanie použitia kapitálových výdavkov v subjekte MŠ za r. 2016 - Správa
HKO č.4/2017 z finančnej kontroly
Uznesenie č. 414/2018
OcZ berie na vedomie zdôvodnenie k použitiu kapitálových výdavkov za r. 2016 v subjekte
MŠ Batizovce.

L
Dňa 20. 02. 2018

JUDr. Gabrie^Bodioár; starosta obce

v

K 6) Žiadosť Magdalény Fáberovej - MEGIF, Batizovce o ukončenie nájomnej zmluvy
Uznesenie č. 415/2018
OcZ berie na vedomie výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov v budove Domu
služieb od Magdalény Fáberovej - MEGIF, Batizovce k 31.03. 2018.
___

($( i l
Dňa 20. 02. 2018

JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce

K 7) Prerokovanie žiadosti spoločnosti MÄSO-TATRY,
prehodnotenie výšky nájmu predajne v objekte Guľa

s.r.o.

Svit

o znovu

Uznesenie č. 416/2018
OcZ schvaľuje zníženie výšky nájmu predajne v objekte Guľa pre spoločnosť MÄSOTATRY, s.r.o. Svit o 20 %. Výška nájmu bude od 01.03.2018 472,- €/mesačne + energie za
predpokladu, že poplatok spojený s uzatv
novej notárskej zápisnice uhradí nájomca

Dňa 20. 02. 2018

JUĽ>K Gabriel B odnár starosta obce

K 8) Prerokovanie návrhu Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného
bremena s NISAYA s.r.o. Vysoké Tatry
Uznesenie č. 417/2018
OcZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného
bremena) týkajúcej sa rozšírenia siete NN pre potreby sprístupnenia elektrickej energie na
pozemky s plánovanou výstavbou rodinných domov s NISAYA s.r.o. , Horný Smokovec
20/6, Vysoké Tatry na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vedených na LV č. 1 v k. ú.

j ______
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Batizovce KN-C pare.č.
5247 druh pozemku Osi

Dňa 20. 02. 2018

5150 druh pozemku Zastavané plochy a ná<

-C pare.č.

JUĎr.
GabfleLBódnár,5 starosta obce
/

K 9) Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2018 obce Batizovce 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 2018
Uznesenie č. 418/2018
OcZ sa uznáša na VZN obce Batizovce č. 1/2018 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 2018.

Dňa 20. 02. 2018
K 10) Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce
Uznesenie č. 419/2018
OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Obecný futbalový klub Batizovce vo
výške 8 000,- €.

Dňa 20. 02.2018
Uznesenie č. 420/2018
OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Obecný futbalový klub Batizovce na
krúžkovú činnosť vo výške

Dňa 20. 02.2018

JUDr,

ce

Uznesenie č. 421/2018
OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Klub žien v Batizovciach vo výške
1 000,- €.

Dňa 20. 02. 2018
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Uznesenie č. 422/2018
OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Rímsko-katolícku cirkev Batizovce
vo výške 1 000,- €.

2....
Dňa 20. 02. 2018

JUDr, Gabri

starosta obce

Uznesenie č. 423/2018
OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre CVC Life Academy Poprad vo výške
277,77 €.

Dňa 20. 02. 2018

JUDr. Gabripl Bódnár, starosta obce

Uznesenie č. 424/2018
OcZ schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na krúžkovú činnosť z rozpočtu obce pre
Detskú folklórnu skupinu Batizovefe vo výške^2 500,- €.

Dňa 20. 02. 2018

JUDr. Gabriel Bodi

rstarosta’obce

Uznesenie č. 425/2018
OcZ schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na krúžkovú činnosť z rozpočtu obce pre
Mladých hasičov Batizovce vo výšjce 2 0 0 0 ^ .
/fe ^
/
t
(o(
jW
Dňa 20. 02. 2018

JUDr. Gabriel Bodnár^stamstä obce

K 11) Prerokovanie návrhu na prevzatie stavby „Splašková kanalizácia ul. Záhradná“
Uznesenie č. 426/2018
OcZ schvaľuje bezodplatné prevzatie stavby „Splašková kanalizácia ul. Záhradná“ (časť I.
a časť II.) od Ladislava Balogha a Zdenky Baloghovej, Sládkovičova 469, Batizovce do
majetku obce na základe Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby a Protokolu o odovzdaní
a prevzatí dokladov k stavbe.
$o
V\
Dňa 20. 02. 2018

JUDr. Gabri^LBodrrár, r is s ä r a b c e

K 1 2 )Rôzne
Uznesenie č. 427/2018
OcZ schvaľuje vydanie bibliografie ďkrojoch ľrnášho regiónu.
-
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Dňa 20. 02. 2018

JUDr. Gabriel Bodnár, stároks
r"'

Návrhová komisia:

Štefan Franko
Marián Chromek

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
27. zasadnutie obecného zastupiteľstva
na deň 14. 02. 2017 /streda/ so začiatkom o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného
úradu Batizovce s nasledovným návrhom programu:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhu programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
3. Správa HKO o kontrole plnenia prijatých uznesení OcZ, odpovede na interpelácie
poslancov z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
4. Správa HKO o kontrolnej činnosti
5. Prerokovanie použitia kapitálových výdavkov v subjekte MŠ za r. 2016 - Správa HKO
č.4/2017 z finančnej kontroly
6. Žiadosť Magdalény Fáberovej - MEGIF, Batizovce o ukončenie nájomnej zmluvy
7. Prerokovanie žiadosti spoločnosti MÄSO-TATRY, s.r.o. Svit o znovu prehodnotenie
výšky nájmu predajne v objekte Guľa
8. Prerokovanie návrhu Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
s NISAYA s.r.o. Vysoké Tatry
9. Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2018 obce Batizovce 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 2018
10. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce
11. Prerokovanie návrhu na prevzatie stavby „Splašková kanalizácia ul. Záhradná“
12. Rôzne
13. Interpelácie poslancov, diskusia
14. Návrh na uznesenie
15. Záver

Batizovce 09. 02. 2018

JUDr. Gabriel Bodnár
starosta obce

Zverejnené: 09.02.2018

Prezenčná listina
z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Batizovciach, konaného dňa 14.02.2018

Mgr. Vladimír Andraš
V

Štefan Franko
Ing. Patrik Františka
Marián Chromek
Jaroslav Kuzmík
Ing. František Lizák
Mgr. Cyril Nemec
v

Marta Serfeiová
Ing. Angela Františková
Vladimír Belák

.L & /. /V. (r> .v.......

..

. J.TÍSí J. £ý. t,, ú ...... /.T.}.«..............
. Q.(... ó. .f'f.'fíĹ . . . . ^ . í ľ . .................
... f]J. í h //.(•....... 'j/.yn.i.

!i ?..

.. tí A?Af..... K
...........................................

.........

