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Zápisnica
z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach
konaného dňa 27.06.2018
Čas konania:
Prítomní:

začiatok - 17.00 hod.
ukončenie - 19.50 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 holo prítomných: 8 poslancov, neprítomný 1 poslanec - M. Chromek.
K 2) Schválenie návrhu programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh programu zasadnutia OcZ. požiadal prítomných
o pripomienky k predloženému návrhu. Zo strany poslancov neboli predložené návrhy na
zmenu programu.
Hlasovanie za návrh:
za: H - Ľ.Šohís. V.Andras, S.Franko, P.Františka, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 - M. Chromek
OcZ schválilo program zasadnutia OcZ uvedený v pozvánke.
navrhol zapisovateľa: Mgr. Zuzanu Pastmáková
overovateľov zápisnice: Ľubomír Šoltís, Štefan Franko
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - Ľ.Šoltís, V.Andras, Š.Franko, ľ.Františka, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: l - M. Chromek
OcZ schválilo zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Patrik Františka,
Jaroslav Kuzmík.
Hlasovanie za návrh:
za: S - Ľ.Šoltís, V.Andraš, Š.Franko, P.Františka, M.Chromek, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec,
M Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 - M. Chromek
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 28. zasadnutí OcZ a uznesení, ktoré boli v plnení z predchádzajúcich
zasadnutí OcZ. V správe bolo skonštatované, že uznesenie č.409/2014, 326/2017, 444/2018,
445/2018, 450/2018,453/2018 sú v plnení a uzn.č. 426/2018 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.
Mgr. Cyril Nemec
požiadal o zabezpečenie opravy výmoľov na križovatke ulíc Nálepkova a Partizánska
a zabezpečenie vodorovného značenia - v súčasnosti sa prednostne kosí tráva v obci,
oprava výmoľov je rozpracovaná, na vodorovné značenie STOP je potrebné
vypracovať projekt a následne ho schváliť. Zatiaľ je interpelácia otvorená.
Jaroslav Kuzmík
odporučil upozorniť nájomcov prístavku v kultúrnom dome na druh a spôsob užívania
priestorov, nakoľko v minulosti sa vyskytli problémy s výpadkom elektrickej energie
z dôvodu jej nadmernej spotreby - priestory neslúžia na varenie jedál; - úloha
prenesená na prednostu úradu, nájomcovia sú upozorňovaní pri uzatváraní zmlúv,
odporučil orezať kríky v križovatke pri rodinnom dome p. Tibora Schneidera, ktoré
bránia vodičom vo výhľade - majiteľ rodinného domu bol oslovený a požiadaný
o orezanie kríkov. V prípade, že lak neurobí, orezanie kríkov v križovatke bude
realizované zo strany obce.
Ing. František Lizák
požiadal o vykonanie vysprávky miestnej komunikácie od autobusovej zastávky
smerom na Záhradnú ulicu - nakoľko bude v obci prebiehať rekonštrukcia cesty
a budú sa v obci pohybovať stroje, je vysprávka komunikácie rozpracovaná.
Ľubomír Šoltís
z diskusie vyplynula potreba stretnutia s realizátorom multiťunkčného - tréningového
ihriska pri futbalovom ihrisku - stretnutie sa uskutočnilo za účasti p. I'. Soltísa, ktorý
si dohodne ďalšiu postupnosť prác.
vyčistenie Háganského potoka - zostáva otvorené, nakoľko prednostne sa rieši
situácia v obci a to aj z dôvodu malej účasti aktivačných pracovníkov. Postupne sa
bude realizovať brigáda a potok sa vyčistí.
OcZ zobralo na vedomie odpovede
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ.

starostu

obce na interpelácie poslancov

OcZ

K 4) Prerokovanie návrhu Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
Ing. Angela Františková, hlavná kontrolórka obce, uviedla, že plán kontrolnej činnosti bol
zverejnený na úradnej tabuli a tiež na webovom sídle a poslanci s ním boli oboznámení. Bol
prečítaný plán kontrolnej činnosti.
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Hlasovanie za návrh:
za: 8 - Ľ.Šoltís, V.Andraš, Š.Franko, ľ. Františka, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová
proti: O
zdržal sa: O
neprítomní pri hlasovaní: I - M chromek
OcZ schválilo Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2018
K 5) Správa HKO o vykonaných kontrolách:
Kontrola použitia kapitálových výdavkov v subjekte Materská škola za rok 2017
Kontrola povinne zverejňovaných informácií (zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám §5)
Ing. Angela Františková, hlavná kontrolórka obce, uviedla, že správy o vykonaných
kontrolách boli doručené všetkým poslancom e-mailom. Poukázala na skutočnosť, že kontrola
kapitálových výdavkov v MŠ bola vykonaná na základe podnetu poslancov. Chyby, ktoré boli
kontrolou zistené, súviseli so stavebnými prácami a zverejnením zákazky.
Kontrolou vykonanou v ZŠ boli zistené malé nedostatky, týkajúce sa doplnenia údajov už
zverejnených informácií. Povinnosť zverejňovania v zmysle zákona je v ZŠ dodržiavaná.
OcZ zobralo na vedomie správy HKO o vykonaných kontrolách: Kontrola použitia
kapitálových výdavkov v subjekte Materská škola za rok 2017 a Kontrola zverejnenia
povinne zverejňovaných informácií (Zákon č.211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k
informáciám §5).
K 6) Prerokovanie návrhu Dodatku č. 1/2018 k VZN OBCE BATIZOVCE č. 5/2016
o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce Batizovce
JUDr. Gabriel Bodnár oboznámil poslancov s dôvodovou správou z ktorej vyplynulo, že pre
žijúcich občanov je potrebné stanoviť podmienky, za akých je vytváranie hrobového miesta
do rezervy možné. Dôvod zavedenia obmedzenia vytvárania rezervácie je skutočnosť, že
v minulosti bolo umožnené rezervovanie hrobov žijúcim občanom, čo v súčasnosti
potvrdzuje aktuálny stav pohrebiska s vybudovanými prázdnymi hrobovými miestami
s poukazom na existujúcu obmedzenú kapacitu miestneho cintorína. V súčasnosti,
s prihliadnutím na neexistujúcu kapacitnú rezervu cintorína je možné vytvárať individuálnu
rezervu hrobového miesta len v zmysle podmienok uvedených v dodatku č. 1/201 8 k VZN č.
5/2016.
Ľubomír Šoltís
požiadal o informáciu, kto je v súčasnosti správcom cintorína.
JUDr. Gabriel Bodnár
uviedol, že v súčasnosti je správcom cintorína Obec Batizovce, pričom obec
zabezpečuje kosenie trávy na cintoríne a poverená osoba zabezpečuje vytyčovanie
hrobových miest a kontrolu dodržiavania VZN.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - Ľ Šoltís, V.Andraš. Š.Franko. P.Františka, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: I - M. Chromek
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OcZ sa uznieslo na
Dodatku č. 1/2018 k VZN OBCE
o Prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce Batizovce.

BATIZOVCE č. 5/2016

K 7) Návrh na určenie počtu poslancov OcZ na volebné obdobie 2018-2022 a na určenie
volebných obvodov v Obci Batizovce pre voľby do orgánov samosprávy obcí v r.2018
v Obci Batizovce. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Batizovce na
volebné obdobie 2018-2022
JUDr. Bodnár oboznámil poslancov so znením zákona a pripustil rozpravu, v ktorej sa všetci
poslanci vyjadrili k predloženému návrhu a vyslovili súhlas s návrhom určiť 9 poslancov pre
celé nadchádzajúce volebné obdobie.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - Ľ.Šoltis, V.Andraš, Š.Franko, P. Františka, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: I - M. Chromek
OcZ určilo v súlade so zákonom o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 9
poslancov obecného zastupiteľstva Obce Batizovce na volebné obdobie rokov 2018-2022.
Poslanci v rozprave vyslovili súhlas s návrhom o podmienkach výkonu volebného práva
a súhlasili s vytvorením jedného volebného obvodu.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - Ľ.Šoltis, V.Andraš, S.Franko, P.Františka, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: I - M. Chromek
OcZ určilo pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva Obce Batizovce pre volebné
obdobie rokov 2018 - 2022 jeden volebný obvod.
Zároveň poslanci vyjadrili súhlas s určením rozsahu výkonu funkcie starostu počas celého
funkčného obdobia v zmysle predloženého návrhu.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - Ľ.Šoltis, V.Andraš, S.Franko. P.Františka, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: I - M. Chromek
OcZ určilo v súlade so zákonom o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov výkon
funkcie starostu Obce Batizovce vo volebnom období r. 2018 - 2022 v plnom rozsahu.
K 8) Prerokovanie návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Batizovce 20182022 - určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb Obce Batizovce
JUDr. Gabriel Bodnár oboznámil prítomných poslancov s potrebou schválenia
Komunitného plánu a to z dôvodu novely zákona. Komunitný plán zohľadňuje miestne
špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb, poskytovaných v jej
územnom obvode a určuje potreby rozvoja sociálnych služieb.
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Hlasovanie za návrh:
za: 8 - Ľ.Šoltís, V.Andraš, Š.Franko, P.Františka, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová
proti: O
zdržal sa: O
neprítomní pri hlasovaní: 1 - M. Chromek
OcZ schválilo Komunitný plán sociálnych služieb Obce Batizovce na roky 2018-2022 a
určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb Obce Batizovce.
K 9) Prerokovanie návrhu Rokovacieho poriadku OcZ v Batizovciach
JUDr. Gabriel Bodnár informoval o dôvode prerokovania rokovacieho poriadku, ktorý
vyplýva zo zmeny zákona o obecnom zriadení, ktorý zaväzuje obec vykonať zmeny v
niektorých dokumentoch. Jedným z nich je aj rokovací poriadok. V rokovacom poriadku sme
museli zmeniť niektoré body, ktoré už boli zapracované v rokovaní práve prebiehajúceho
zasadnutia. Poukázal na rozdiely, kedy sa hlasuje nadpolovičnou väčšinou všetkých
poslancov a kedy sa hlasuje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. Spomenul
niektoré zmeny, ktoré sú zapracované v návrhu rokovacieho poriadku - prestávka, prerušenia
zastupiteľstva a pripustil k návrhu rozpravu.
Ing. Angela Františková
poukázala na skutočnosť, že zmena programu už počas zastupiteľstva nie je možná.
Toto je potrebné odsúhlasiť už na začiatku. Ponúkla túto informáciu ako praktickú
radu.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - Ľ.Šoltís, V.Andraš, Š.Franko, P.Františka, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 - M. Chromek
OcZ schválilo Rokovací poriadok OcZ v Batizovciach.
K 10) Prerokovanie žiadosti Štefana Gancarčíka o prenájom pozemku vo vlastníctve
obce
JUDr. Gabriel Bodnár uviedol, že táto žiadosť je bezpredmetná, nakoľko žiadateľ
nedisponoval reálnou mapou a pozemok o ktorý prejavil záujem nie je vo vlastníctve obce
a svoju žiadosť vzal späť.
K 11) Prerokovanie žiadosti Slavomíry Spišákovej
nebytových priestorov

o predĺženie zmluvy o nájme

JUDr. Gabriel Bodnár navrhol posúdiť žiadosť p. Spišákovej ako dôvod hodný osobitného
zreteľa, nakoľko ponúkané služby sú prínosom pre obec, hlavne pre mladých obyvateľov
a prenájom je v prevádzke od roku 2015, pričom žiadateľka si plní všetky povinnosti
vyplývajúce z nájomnej zmluvy. Navrhol schváliť jednotlivo najprv zámer a potom spôsob
prenájmu. V rozprave nikto nebol proti návrhu.
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Hlasovanie za návrh:
za: 8 - Ľ.Soltís, V.Andraš, S.Franko, P.Františka, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová
proti: O
zdržal sa: O
neprítomní pri hlasovaní: I - M. Chromek
OcZ schválilo zámer prenajať Slavomíre Spišákovej časť nehnuteľného majetku vo
vlastníctve Obce Batizovce a to časť priestorov budovy Domu služieb, predajňa detského
a športového bazáru a priľahlé priestory.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - Ľ.Soltís, V.Andraš, S.Franko, P.Františka, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: I —M. Chromek
OcZ schválilo spôsob prenájmu majetku - časť nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Batizovce
a to časť priestorov budovy Domu služieb, predajňa detského a športového bazáru a priľahlé
priestory Slavomíre Spišákovej z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to: - predajňu
prevádzkuje od roku 2015 a plní si všetky povinnosti vyplývajúce z doterajšieho nájmu a
ponúkané služby v obci sú prínosom hlavne pre mladých obyvateľov obce.
K 12) Prerokovanie žiadosti Tomáša Hvizdu o odkúpenie časti obecného pozemku
JUDr. Gabriel Bodnár predstavil p. Hvizdu, ktorý chcel vystúpiť a odprezentovať dôvody
svojej žiadosti a dal hlasovať o tom, či poslanci súhlasia, aby p. Hvizda vystúpil.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - Ľ.Soltís, V.Andraš, S.Franko, P.Františka, .J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: l - M. Chromek
Pán Hvizda informoval poslancov o dôvode podania svojej žiadosti. Následne v diskusii bolo
prečítané odporúčanie stavebnej komisie, ktorá zhodnotila, že pozemok má dostatočnú
rozlohu k tomu, aby stavba domu bola situovaná tak, aby žiadateľ využil k výstavbe svoj
pozemok. Poslanci sa zhodli v názore, že odpredajom časti pozemku ktorá je predmetom
žiadosti, by sa zhoršil výhľad v plánovanej križovatke, čo by mohlo ohrozovať plynulosť
dopravy.
Hlasovanie za návrh:
za: 0
proti: 8-Ľ.Šoltis, V.Andraš,S.Franko, P.Františka, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 - M. Chromek
OcZ neschválilo predaj časti obecného pozemku žiadateľovi p. Hvizdovi.
K 13) Prerokovanie žiadosti spol. JANJU
kanalizačnej prípojky na ul. Hviezdoslavovej

s.r.o.

Svit

o vyjadrenie

k realizácii

JUDr. Gabriel Bodnár poznamenal, že ide o realizáciu prípojky na rekonštruovanej
komunikácii a jej prekopanie cestu znehodnocuje. Skutočnosť je taká, že k výstavbe nových
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domov je nevyhnutné pripojenie sa na kanalizáciu a ostatné siete a preto je potrebné
rozhodnúť, akým spôsobom sa tieto prípojky budú realizovať. Doposiaľ bolo stavebníkom
povolené len pretláčanie popod komunikáciu, prekopanie bolo možné iba v prípade ak
stavebník preukázal, že z technických dôvodov pretláčanie nie je realizovateľné. V diskusii sa
poslanci oboznámili so stanoviskom stavebnej komisie a rozdiskutovali možné spôsoby
realizácie. Výpis z uznesenia odporučili doručiť Stavebnému úradu.
Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, životné prostredie a verejný poriadok po zvážení
všetkých možností odporúča povoliť každému stavebníkovi kompletnú prekopávku cesty
a uloženie všetkých prípojok do jednej ryhy.
OcZ odporučilo príslušnému správnemu orgánu zapracovať
do vydaných rozhodnutí
podmienku uvedenia vozovky do vyhovujúceho stavu v zmysle platných STN, rešpektujúc
stanovisko stavebnej komisie.
K 14) Rôzne
JUDr. Gabriel Bodnár
podal informáciu o plánovanej zmene územného plánu. Vzhľadom k tomu, že sa to
týka aj našej rómskej komunity a pozemkov, ktoré by obec v budúcnosti chcela dať do
prenájmu očakávala sa návšteva splnomocnenca vlády pre rómske komunity
a rozprava, či by nebolo možné získať od štátu financie. Tieto prostriedky sú však
viazané na výzvy a predkladanie projektov, ktoré toho času nie sú zverejnené Preto
prichádza do úvahy len zmena územného plánu v réžii obce. takže obec osloví firmu,
ktorá pripraví projekt a občanov, ktorí majú záujem o zmenu územného plánu,
poskytol poslancom informáciu o rozpracovaných stavebných investíciách, a to:
v blízkej budúcnosti prebehne rekonštrukcia zastávky, ktorú by mala realizovať
firma Eurovia,
plánuje sa výstavba chodníka vedľa cesty 111. triedy, na ul. Osloboditeľov
začína sa realizovať pokládka živičného asfaltu na ul. Komenského firmou Strabag.
Jaroslav Kuzmík požiadal o informáciu, kedy začne rekonštrukcia ul. Komenského.
Vladimír Belák uviedol, že rekonštrukcia začne po dodaní materiálu, v priebehu 1 - 2
dní. JUDr. Gabriel Bodnár ďalej uviedol:
plánuje sa pokládka živičného povrchu na ul. Poľnej a zároveň výstavba parkoviska
pri Dome smútku,
vyvíja sa aktivita na pripravovanom tréningovom ihrisku, pri futbalovom ihrisku,
existuje objednávka na detské ihrisko na pozemku obce, na ul. Záhradnej, územné
rozhodnutie na realizáciu je už právoplatné,
multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ sa zatiaľ nerealizuje, z dôvodu množstva zákaziek
dodávateľa, realizácia je možná najskôr v jesenných mesiacoch,
vianočné osvetlenie je rozpracované s firmou Ekoled a postupne sa výzdoba bude
v obci dopĺňať, prípadne sa doplnia svetelné body v existujúcom osvetlení,
verejné osvetlenie na križovatke ul. Záhradnej a Osloboditeľov (pri ČOV) je v procese
príprav,
v kotolni na ul. Sládkovičovej (tzv. Klubovňa)
je realizovaná zatiaľ iba
elektroinštalácia, nakoľko na rekonštrukciu strechy a interiéru zatiaľ nie sú vyčlenené
finančné prostriedky,
prístrešok na autá a mechanizáciu vo dvore obecného úradu - dlhodobo je
rozpracovaný zámer a v priebehu tohto roku bude realizovaný,
kanalizácia na ul. Jurkovičovej je predbežne plánovaná na september.
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Ľubomír Šoltís
požiadal o informovanie občanov v súvislosti s pripravovanými prácami na budovaní
kanalizácie,
JUDr. Gabriel Bodnár ďalej uviedol:
- prebieha rokovanie s UPC, ktorí prejavili záujem o spoluprácu na prevádzkovaní
káblovej televízie v obci, pripravia cenovú ponuku.
- obec vlastní staré nepojazdné vozidlo Multicar, ktoré bolo zakúpené na náhradné diely
a ktoré by bolo vhodné zhodnotiť predajom. Z financií získaných predajom by sa po
doplatení zakúpil traktor na kosenie, ktorý v súčasnosti testujeme. Poslanci s predajom
nefunkčnej multikáry súhlasili.
OcZ vzalo na vedomie predaj nefunkčnej multikáry.
JUDr. Gabriel Bodnár informoval poslancov:
o vykonanej kontrole DHZ, z ktorej bola vykonaná zápisnica, zistené drobné
administratívne nedostatky budú odstránené.
že občianske združenie z Trnavy prejavilo záujem realizovať výstavbu zariadenia pre
seniorov na pozemku, ktorý chce kúpiť od p. Balogha. Podľa dostupných informácií
existuje zmluva o budúcej zmluve na kúpu pozemku, financovanie zatiaľ nie je
doriešené. Obec je myšlienke existencie zariadenia na území obce naklonená, sú však
potrebné bližšie informácie o projekte.
o zistených skutočnostiach k prenájmu budovy starej evanjelickej školy a to, že od
septembra by tento priestor mohol byť k dispozícii.
Bratská jednota baptistov doposiaľ na záujem obce o kúpu pozemku nereagovali.
že v obci sa uskutočnila diskotéka a plánuje sa ďalšia. Preto, ak by poslanci mali
negatívnu odozvu občanov, je potrebné informovať starostu, nakoľko sú rôzne
protichodné názory na pravidelnosť organizovania akcií tohto typu,
že obec ukončila zmluvu so spoločnosťou Acheron z dôvodu neplnenia zmluvných
podmienok
že Spoločenstvo urbarialistov v Batizovciach požiadalo obec o vyjadrenie k zámeru
rekultivácie pozemkov po ťažbe a ich zasypaním hlinou, ktorá bude k dispozícii po
rekonštrukcii železnice. Táto hlina by mala byť preverená príslušnými úradmi, čo sa
týka jej kontaminácie.
Ing. František Lizák sa informoval:
- či sa jedná o pozemky patriace urbáru a rekultiváciu pozemkov uvítal,
JUDr. Bodnár ďalej poslancov informoval:
že obci je od VUC prisľúbený príspevok vo výške 2.300,- eur na akciu Deň obce,
že v zmysle zákona je potrebné, aby obec navrhla prísediacich sudcov do senátu
Okresného súdu v Poprade. Za našu obec navrhuje p. Michala Šerfela, p. Gabriela
Bodnára st. a p. Janku Durániovú. Predseda Okresného súdu súhlasil s navrhovanými
kandidátmi, ktorí spĺňajú podmienky zákona a s voľbou súhlasili. Je potrebné
prísediacich senátu zvoliť a vydať im menovacie dekréty.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - Ľ.Šoltís, V.Andraš, Š.Franko, P.Františka, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 - M. Chromek
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OcZ zvolilo prísediacich trestných senátov Okresného súdu v Poprade:
Janka Durániová, Gabriel Bodnár a Michal Šerfel, všetci bytom Batizovce.
JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh v zmysle schválených Zásad odmeňovania poslancov
v Obci Batizovce ČI. 3 ods. 4 možno poslancovi poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade
väčšej náročnosti výkonu tejto funkcie, alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Starosta
obce navrhuje poskytnutie jednorazovej odmeny poslancom:
Ľubomírovi Šoltísovi za aktívny prístup k vedeniu komisie sociálnej, rozvoja
vzdelávania a kultúry a za aktivitu v oblasti požiarnej ochrany a folklóru vo výške
500,- €
Mgr. Vladimírovi Andrašovi za vedenie pamätnej knihy a za aktívny prístup pri
organizovaní obecných akcií vo výške 150,- €
Mariánovi Chromekovi za aktívny prístup k vedeniu komisie mládeže a športu a za
aktivitu v oblasti športu vo výške 150,- €
Jaroslavovi Kuzmíkovi za aktívny prístup k vedeniu komisie výstavby, územného
plánovania a životného prostredia a verejného poriadku a za pomoc pri organizovaní
obecných akcií v obci vo výške 150,- €
Marte Šerfelovej za aktívny prístup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa
verejných vecí vo výške 150,- €
Odmena odzrkadľuje zvýšenú vecnú a časovú náročnosť vykonaných činností a zohľadňuje
osobitné a významné úspechy, pracovné úspechy dosiahnuté nadštandardnou aktivitou.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - Ľ.Šoltís, V.Andraš, Š.Franko, P.Františka, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 - M. Chromek
OcZ schválilo poskytnutie jednorazovej odmeny poslancom.
K 15) Interpelácie poslancov, diskusia
v

Ľubomír Soltís
poskytol informácie z OFK, do sezóny 2018 - 2019 prihlásili 3 družstvá - muži,
dorastenci a žiaci. Informoval sa o možnosti vyčlenenia fin.prostriedkov z rozpočtu
obce na opravu - náter strechy a plota. Poskytnutie farby nebude postačujúce.
Požiadavka OFK je realizácia náteru. Ďalšia požiadavka OFK je zabezpečenie
betónových dielcov ako plot za tribúnou nakoľko vplyvom počasia je súčasné
oplotenie odhnité. OFK pozýva na ďalší ročník Mundiálu dňa 14.7.2018 a Retro
mundiál, propozície a požiadavky na organizáciu poskytnú organizátori obecnému
úradu.
JUDr. Gabriel Bodnár
poukázal na finančnú náročnosť zabezpečenia nielen prác pri nátere, ale aj samotnej
farby a berie na vedomie aj požiadavku na obnovu plota.
Ľubomír Šoltís
- za športovú komisiu vyslovil pozvanie na ďalší ročník súťaže O najlepšie batizovské
pirohy dňa 21.7.2018. Propozície a prípadné požiadavky športová komisia poskytne
obecnému úradu. Akcia sa uskutoční v parku pri Guličke a žiada, aby pred jej
uskutočnením bola vykosená tráva.
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-

-

informoval, že dňa 7.6.2018 bol za DHZ spolu so starostom v Prešove, kde si prevzali
od ministerstva vnútra protipovodňový vozík v hodnote 14.500,- eur, ktorý bude slúžiť
pri povodniach ale jeho využitie je všestranné. Oboznámil poslancov s vybavením
protipovodňového vozíka.
informoval o vykonanej kontrole v DHZ, ktoré sa vykonávajú v zmysle zákona
a nedostatky budú odstránené.
informoval o účasti členov DHZ na súťažiach v rôznych kategóriách a vo všetkých
vyhrali prvé miesta a skonštatoval, že dopravné obmedzenia počas tréningov majú
opodstatnenie s poukazom na dosahované výsledky členov DHZ.
dal do pozornosti, že dňa 19.8.2018 sa bude konať spomienková súťaž,
upozornil, že v dňoch 6-7.7.18 sa vo Svite budú konať Majstrovstvá Slovenska DHZ
s organizačnou požiadavkou na náš DHZ.
ako člen rady školy informoval o požiadavke riaditeľky školy o zabezpečenie
odstránenia pôvodného plota, ktorý sa nachádza za existujúcim betónovým, čo sa týka
výstavby multifunkčného ihriska v škole, chceli by vykonať základné terénne úpravy,
poskytol informáciu, že z projektov podaných na doplnenie krojového vybavenia Fsk
neprešiel ani jeden. Ďalšie aktivity Fsk boli popísané v Batizovských novinách.
Zvažujú zriadenie občianskeho združenia.
informoval, že bola zrekonštruovaná krojovňa, vysprávky stien, vymaľovanie,
položenie novej dlažba a zabezpečenie účelných regálov,
úspešný bol projekt na výstavbu rozhľadne na Jurkovičovej ulici,
vyslovil dotaz čo bude obec požadovať od DHZ počas konania akcie Deň obce

Vladimír Belák
informoval poslancov o pripravovanom programe akcie Deň obce, kultúrny program,
vatra, predajné stánky. Poukázal na potrebu do budúcna umožniť majiteľom stánkov
byť v areáli parku.
Ľubomír Šoltís
informoval o zmene termínu konania Folklórnych slávností v obci a to dňa 8.9.2018
Ing. František Lizák
informoval poslancov o zabezpečení hnojiva na trávnik futbalového ihriska, a o tom,
že bol oslovený ako sponzor na Mundiál,
požiadal o informácie ohľadom zabezpečovania pošty v obci,
JUDr. Gabriel Bodnár
uviedol, že po rokovaní s predstaviteľmi Slovenskej pošty je predpoklad, že služby
Slovenskej pošty budú v obci naďalej poskytované s prihliadnutím na technický stav
budovy
Ing. František Lizák
dal do pozornosti návrh či by nebolo vhodné odmeniť významných športovcov v obci,
JUDr. Gabriel Bodnár
- poukázal, že je potrebné určiť spôsob výberu a kategórie ktorých by sa odmeňovanie
či pod'akovanie týkalo,
Ing. Angela Františková
- navrhla urobiť výber ocenených formou ankety
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JUDr. Gabriel Bodnár
doplnil, že voľba ocenených by mohla byť zverejnená v aplikácii v Obraze a obecných
novinách,
Jaroslav Kuzmík
oznámil odporúčanie stavebnej komisie ktorej členovia dospeli k názoru, že by bolo
vhodné do územného plánu urýchlene doplniť regulatív o minimálnej výmere
stavebného pozemku, nakoľko aj v súčasnosti dochádza k rozdeľovaniu exitujúcich
pozemkov, čo môže viesť k zvyšovaniu tlaku na vybudovanie infraštruktúry, keďže
územný plán sa robil ešte pred sceľovaním pozemkov,
JUDr. Gabriel Bodnár
potvrdil, že o takejto možnosti zmeny v územnom pláne sa bude informovať,
Mgr. Vladimír Andraš
požiadal o informáciu či prebieha ťažba štrku,
JUDr. Gabriel Bodnár
uviedol, že podľa nám známych informácií ťažba neprebieha, funkčná je iba linka na
mletie štrku,
Mgr. Vladimír Andraš
informoval o neoficiálnej návšteve p. Heidi Mariassy, fotografie a info pre občanov je
zverejnené v Infokanáli a odovzdal prítomným jej srdečný pozdrav,
informoval o tom, že p.Kolárová plánuje pre kronikárov školenie z dôvodu zmien vo
vedení kroník, školenie je zdarma a bude asi v septembri, bolo by vhodné aby sa aj
kronikárka obce tohto školenia zúčastnila
oboznámil poslancov, že bolo posedenie s jubilantmi, rozlúčka s predškolákmi z MŠ
a so štvrtákmi so ZŠ
informoval, že ku dňu obce sa plánuje ekumenická pobožnosť v katolíckom kostole,
organizačne to zabezpečuje kultúrna referentka obce, po pobožnosti by bolo stretnutie
pri pomníku spolu s kladením vencov
oboznámil poslancov s trvalou
zmenou konania evanjelických bohoslužieb od
1.7.2018 a to vždy v nedeľu o 9:00 hod,
Ing. Cyril Nemec
vyslovil dotaz, či tak ako urbár, plánujú rekultiváciu vyťažených plôch aj Štrkopiesky
JUDr. Gabriel Bodnár
uviedol, že pripravovanú rekultiváciu plánuje urbár za účasti železníc, ktoré poskytnú
hlinu na zasypanie. Samotné Štrkopiesky neplánujú rekultiváciu vyťažených plôch,
Ing. František Lizák
informoval poslancov, že v prezentovanej podobe nejde o rekultiváciu v zmysle
normy, ale ide iba o úpravu plochy. Samotná rekultivácia je finančne nákladná.
v

Marta
-

Serfelová
požiadala o výmenu a opravu vodovodného kohútika na cintoríne,
požiadala o dohľad nad výjazdom z Hviezdoslavovej ulice - aby bol vykosený,
požiadala o informáciu, ako je to s miestnosťou pre Klub žien,
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JUDr. Gabriel Bodnár
poskytol informáciu, že do definitívneho uzavretia rokovaní so Slovenskou poštou
bude pre Klub žien k dispozícii priestor vedľa knižnice.
Marta Serfelová
uviedla, že sa dňa 19.6. zúčastnila rokovania rady MŠ, kde bola oboznámená s jej
činnosťou v uplynulom šk. roku. Do ZŠ by malo nastúpiť 11 detí, je 18 nových
žiadostí. V šk. roku 2018/2019 by malo MŠ navštevovať 61 detí. MŠ nadviazala
družbu s ČR s obcou Slaná, deti sa zapájajú do súťaží a reprezentujú obec. MŠ ocenila
spoluprácu s DHZ a bolo vyslovené vrúcne poďakovanie. V auguste bude prerušená
prevádzka MŠ a v tom období by chceli realizovať zateplenie prednej strany budovy,
Ing. Patrik Františka
sa informoval o termíne ukončenia prác na rekonštrukcii cesty na ul. Poľnej,
JUDr. Gabriel Bodnár
uviedol, že predpoklad odovzdania cesty do užívania je cca o 2 mesiace,
Ing. Patrik Františka
v tej súvislosti požiadal, aby poľnohospodárske stroje využívali pomocnú poľnú cestu
aj po ukončení rekonštrukcie cesty a obmedzili pohyb po ul. Poľnej,
-poukázal na stúpajúcu kriminalitu rómskych detí v záhradách rodinných domov a
navrhol zriadenie občianskych poriadkových hliadok, využiť možnosti projektov na
získanie finančných prostriedkov, motiváciu občanov,
ku Dňu obce poskytol informáciu, že vatru zabezpečí SNS a pri tej príležitosti
zabezpečí aj účasť sólistu opery, ktorý by zaspieval pri vatre,
požiadal o informáciu na aký účel bude slúžiť neúplná drevená konštrukcia pri
autobusovej zastávke,
JUDr. Gabriel Bodnár
uviedol, že by to mal byť reklamný pútač spoločnosti Pal-Mar.
Ing. Patrik Františka
navrhol, aby do budúcna bola v parku pri javisku položená dlažba, na ktorej by mali
možnosť rozložiť svoje stánky predajcovia počas kultúrnych akcií v obci, obnova
alebo výmena lavičiek v parku, celkovo skultúrniť okolie javiska, poukázal na zlý
spád cesty nad javiskom, nakoľko pri silných dažďoch voda steká k javisku.
v

Ľubomír Soltís
- predložil požiadavku OFK, DHZ a Fsk či by do budúcna v rámci rozpočtu nebolo
možné zabezpečiť 9-miestne motorové vozidlo, ktoré by malo všestranné využitie pre
OFK, DHZ a tiež pre Fsk.
JUDr. Gabriel Bodnár
uviedol, že sa bude informovať o možnostiach leasingu,
K 16) Návrh na uznesenie
Jaroslav Kuzmík prečítal prítomným poslancom návrh na uznesenia zo zasadnutia OcZ.
Uznesenia z 29. zasadnutia OcZ sú súčasťou tejto zápisnice.

13

K 17) 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. 06. 2018

Vladimír B e l á k
prednosta OcÚ

JUDr. Gabriel B o d n á x —
starosta obce
/!■

Overovatelia zápisnice:
Štefan Franko

Zapisovateľka:

Ľubomír Šoltís

UZNESENIA
z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach, konaného dňa 27. 06. 2018
Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia:

K 2) Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
Uznesenie č. 458/2018
OcZ schvaľuje návrh programu zasadnutjáJUvedený v pozvánke.

Dňa 28. 06. 2018

>r. Gabriel Bodnár, starosta obce

Uznesenie e. 459/2018
OcZ schvaľuje overovateľov zápisnice Ľubomíra Šoltísa a Štefana Franka
zápisnice Mgr. Zuzanu Pastrnákpvú.

Dňa 28. 06. 2018

a zapisovateľa

JUDr. Gabriel Bodnár,^tarosta obce

Uznesenie č. 460/2018
OcZ volí Jaroslava Kuzmíka a Ing. Patrika Františku za členov návrhovej komisie.

Dňa 28. 06. 2018

JUDr. Gabriel Bodnár^itarosťa-abže

Uznesenie č. 461/2018>
OcZ berie na vedomie Správu o.kontroje-ptenŕ^uznesení prijatých OcZ.

Dňa 28. 06. 2018

JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce

Uznesenie č. 462/2018
OcZ berie na vedomie odpovede
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ.

starostu

obce

na

interpelácie

poslancov

OcZ

Uznesenie č. 464/2018
OcZ berie na vedomie Správu HKO o vykonaných kontrolách: Kontrola použitia kapitálových
výdavkov v subjekte Materská škola za rok 2017 a Kontrola zverejnenia povinne
zverejňovaných informácií (Zákon č.21 l/2000^Z. ^ o slobodnom prístupe k informáciám §5).

Dňa 28 06. 2018

JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce

Uznesenie č. 465/2018
OcZ sa uznáša na Dodatku č. 1/2018 k VZN OBCE BATIZOVCE č. 5/2016 o Prevádzkovom
poriadku pohrebiska na území ol}ée B a tiz o v c e ^
y

Dňa 28 06. 2018

i

JUDr. Gabriel Bódnár, starosta obce

Uznesenie č. 466/2018
OcZ určuje v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov 9 poslancov obecného zastupiteľstva Obce Batizovce na
volebné obdobie rokov 2018-2022'.
/-"
n íl
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Dňa 28 06. 2018

P

JUDr. Gabriel Bodnár^ starosta obce

Uznesenie č. 467/2018
OcZ určuje v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre voľby
poslancov do obecného zastupiteľstva Obce Batizovce pre volebné obdobie rokov 2 0 1 8 2022 jeden volebný obvod.
/
^ /

Dňa 28 06. 2018

JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce

Uznesenie č. 468/2018
OcZ určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov výkon funkcie starostu Obce Batizovce vo volebnom období r. 2018 2022 v plnom rozsahu.

Uznesenie č. 469/2018
OcZ schvaľuje Komunitný plán. sociálnych služieb Obce Batizovce 2018-2022 - určenie
cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb obce Ba$zovce.
h

Dňa 28 06. 2018

JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce

Uznesenie č. 470/2018
OcZ schvaľuje Rokovací poriadok OcZ vJ3at4zo\pach.

Dňa 28 06. 2018

JUDr. Gabriel Bodnáťf starôsta^obce

Uznesenie č. 471/2018
OcZ schvaľuje zámer prenajať Slavomíre Spišákovej, Štúrova 72, Batizovce časť
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Batizovce, zapísaného na L V č. 1, k. ú. Batizovce
a to časť priestorov budovy Domu služieb, predajňa detského a športového bazáru a priľahlé
priestory.

Dňa 28 06. 2018

JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce

Uznesenie č. 472/2018
OcZ schvaľuje spôsob prenájmu majetku - časť nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Batizovce
zapísanej na LV č. 1 a to časť priestorov budovy Domu služieb, predajňa detského
a športového bazáru a priľahlé priestory Slavomíre Spišákovej, Štúrova 72, Batizovce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:
- predajňu prevádzkuje od roku 2015 a plní si všetky povinnosti vyplývajúce z doterajšieho
nájmu
- ponúkané služby v obci sú prenosom hlavne pre mladých obyvateľov obce.

Dňa 28 06. 2018

JUDr. Gabriel Bod

rosT^xjbee^

Uznesenie č. 473/2018
OcZ neschvaľuje predaj časti obecného pozemku p. č. 4998 v k. ú. Batizovce vedeného na LV
č .l, ako miestna komunikácia žiadateľovi Jx>mášovi Hvizdovi.
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Uznesenie č. 474/2018
OcZ odporúča príslušnému správnemu orgánu zapracovať
do vydaných rozhodnutí
podmienku uvedenia vozovky do vyhovujúceho stavu v zmysle platných STN, rešpektujúc
stanovisko Komisie pre výstavbu, územné plánovanie, životné prostredie a verejný poriadok
o uloženie všetkých prípojok do iédnej ryhy.

Dňa 28 06. 2018

...... V.....
JUDr. G abriel B odnár^starosta obce

Uznesenie č. 475/2018
OcZ berie na vedomie predaj nefunkčnej multikáry.

Dňa 28 06. 2018
Uznesenie č. 476/2018
OcZ schvaľuje poskytnutie jednorazovej odmeny poslancom:
Ľubomírovi Šoltísovi za aktívny prístup k vedeniu komisie sociálnej, rozvoja
vzdelávania a kultúry a za aktivitu v oblasti požiarnej ochrany a folklóru vo výške
500,- €
Mgr. Vladimírovi Andrašovi za vedenie pamätnej knihy a za aktívny prístup pri
organizovaní obecných akcií vo výške 150,- €
Mariánovi Chromekovi za aktívny prístup k vedeniu komisie mládeže a športu a za
aktivitu v oblasti športu vo výške 150,- €
Jaroslavovi Kuzmíkovi za aktívny prístup k vedeniu komisie výstavby, územného
plánovania a životného prostredia a verejného poriadku a za pomoc pri organizovaní
obecných akcií v obci vo výške 150,- €
Marte Šerfelovej za aktívny prístup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa
verejných vecí vo výške/l 50,- € y

Dňa 28 06. 2018

JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce

Uznesenie č. 477/2018
OcZ volí prísediacich trestných senátov Okresného súdu v Poprade:
- Janka Durániová, Štúrova 90/90, Batizovce,
Gabriel Bodnár, Sládkovičova 459/26, Batizovce
Michal Šerfel, Batizovc^e, Sládkovičova 465/14

Dňa 28 06. 2018

JUDr. Gabriel Bodnár,'starosta obce>
v

Návrhová komisia:

Jaroslav Kuzmík
Ing. Patrik Františka

^

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
29. zasadnutie obecného zastupiteľstva
na deň 27. 06. 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. Prerokovanie návrhu Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
5. Správa HKO o vykonaných kontrolách:
- Kontrola použitia kapitálových výdavkov v subjekte Materská škola za rok 2017
- Kontrola zverejnenia povinne zverejňovaných informácií (Zákon č.211/2000 Z. z o
slobodnom prístupe k informáciám §5)
6. Prerokovanie návrhu Dodatku č. 1/2018 k VZN OBCE BATIZOVCE č. 5/2016
o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce Batizovce
7. Návrh na určenie počtu poslancov OcZ na volebné obdobie 2018-2022 a návrh na
určenie volebných obvodov v obci Batizovce pre voľby do orgánov samosprávy obcí
v r. 2018 v obci Batizovce. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce
Batizovce na volebné obdobie 2018-2022
8. Prerokovanie návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Batizovce 20182022 - určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb obce Batizovce
9. Prerokovanie návrhu Rokovacieho poriadku OcZ v Batizovciach
10. Prerokovanie žiadosti Štefana Gancarčíka o prenájom pozemku vo vlastníctve obce
11. Prerokovanie žiadosti Slavomíry Spišákovej o predĺženie zmluvy o nájme nebytových
priestorov
12. Prerokovanie žiadosti Tomáša Hvizdu o odkúpenie časti obecného pozemku
13. Prerokovanie žiadosti spol. JANJU s.r.o. Svit o vyjadrenie k realizácii kanalizačnej
prípojky na ul. Hviezdoslavovej
14. Rôzne
15. Interpelácie poslancov, diskusia
16. Návrh na uznesenie
17. Záver

Batizovce 21. 06. 2018

Zverejnené: 21. 06. 2018

Prezenčná listina
z 29. zasad nut ia O be cného zastupiteľstva
v Batizovciach, konaného dňa 27.06.2018

Meno íi priezvisko

príchod (hodJ

ntulnis

JlJDr. Gabriel Bodnár
Ľubomír Soltis

.........

Mgr. Vladimír Andraš
Štefan Pránko
lt»g. Patrik Františka
Marián C h r o m e k
Jaroslav Kuzm ík
In«. František Lizák
Mgr. Cyril Ne mec
v

Marta Serfelová
In«. Angela Františkova
Vladimír Belák
r' A k M
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