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Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach
konaného dňa 04.09.2019
Čas konania:
Prítomní:

začiatok - 17.10 hod.
ukončenie -2 1 .1 5 hod.
podľa prezenčnej listiny

K 1) Otvorenie
JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Skonštatoval,
že sú prítomní všetci poslanci a OcZ je uznášania schopné.
K 2) Schválenie návrhu programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
JUDr. Gabriel Bodnár
- predložil návrh programu zasadnutia OcZ, požiadal prítomných o pripomienky
k predloženému návrhu. Zo strany poslancov neboli predložené návrhy na zmenu programu.
Hlasovanie za návrh programu zasadnutia:
za: 9 - V.Andraš, J.BaloghD.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová,
Ľ.Soltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo program zasadnutia OcZ uvedený v pozvánke.
- navrhol zmenu programu - doplniť za 4. bod ďalší bod „Informácia Rady MŠ v Batizovciach
o došlej korešpondencii adresovanej OcZ“
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová,
Ľ.Soltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo navrhovanú zmenu programu.
- navrhol zapisovateľku: Anna Zacharová
overovateľov zápisnice: Marta Šerfelová, PharmDr. Cyril Nemec
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová,
Ľ.Soltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
- predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: Ing. František Lizák, Ľubomír
Šoltís
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová,
Ľ.Soltís,
proti: 0
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zdržal sa: O
neprítomní pri hlasovaní: O
OcZ zvolilo členov návrhovej komisie.
K 3) Správa o kontrole plnenia uznesení OcZ, odpovede na interpelácie poslancov
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
JUDr. Gabriel Bodnár z dôvodu neprítomnosti HKO na zasadnutí predložil Správu
o kontrole plnenia uznesení č. 2019/04 prijatých na 3. zasadnutí OcZ a uznesení, ktoré boli
v plnení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ. V správe bolo skonštatované, že uznesenie č.
326/2017 - súhlas so splátkovým kalendárom pre Dánku Pitoňákovú - Beruška a č. 426/2018
prevzatie stavby „Splašková kanalizácia ul. Záhradná“ sú v plnení. 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:
Daniel Hudák
- výmena siete na multifunkčnom ihrisku
Starosta - realizácia výmeny siete je zatiaľ v rozpracovaní.
- upozornenie stavebníka na opravu cesty po prekopávke na Štúrovej ulici.
Starosta - splnené, cesta je opravená.
Marta Serfelová
- požiadavka vyzvať všetkých stavebníkov na Hviezdoslavovej ulici, ktorí prekopali miestnu
komunikáciu, aby ju uviedli do pôvodného stavu.
Starosta - vyzveme stavebníkov na odstránenie nedostatkov.
PharmDr. Cyril Nemec
- upozornenie na vytápanie Partizánskej ulice a rodinných domov, upchaté kanály pri ceste
v križovatke ulíc Komenského a Partizánska
Starosta - vyčistenie kanálov bolo zabezpečené v spolupráci s DHZ.
Mgr. Vladimír Andras
- požiadavka o opravu lavičiek v parku pri pamätníku pred obecným úradom
Starosta - zrealizované.
- upozornil že je potrebné vyčistiť cestu smerom k poľnohospodárskemu družstvu od nánosov
štrku na cestu.
Starosta - zrealizované.
Jaroslav Kuzmík
- vybudovanie rigola, aby voda po daždi pri križovatke pri poľnohospodárskom družstve
stekala do potoka
Starosta - zrealizované.
- požiadavka orezať orgován pri štátnej ceste pri RD p. Krejnusa
Starosta - zrealizované.
- doplnenie na webovej stránke obce plán zasadnutí OcZ.
Starosta - zrealizované.
Ing. František Lizák
- osadenie tabule s upozornením, že detské ihrisko je určené pre malé deti v sprievode
rodičov.
Starosta - tabuľa s prevádzkovým poriadkom pre užívanie detského ihriska bola osadená.
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Ľubomír Šoltís
- požiadavka o informáciu, kedy sa začnú práce pri uložení optického káblu v obci
Starosta - vzhľadom k tomu, že na predošlých zasadnutiach OcZ sa poslanci jednomyseľne
zhodli na zámere vybudovať v obci optickú sieť, spol. Slovák Telekom a.s. ako investor
začne realizovať práce pri uložení optického kábla do polovice októbra t.r. v lokalite Pánske
záhrady (ul. Záhradná, Tatranská, Horská, Športová, Kvetná, K potoku). Občanom bude
poskytnutá informácia prostredníctvom dostupných informačných prostriedkov - miestny
rozhlas, káblová televízia, úradná tabuľa, informačné tabule v obci, web obce, SMS systém
Florián, aplikácia V obraze, obecné noviny.
- požiadavka o vyčistenie kanála na Jurkovičovej ulici za rodinnými domami p. Pitoňákovej
a p. Petriľákovej
Starosta —zrealizované.
- upozornenie na skládku betónového odpadu na Jurkovičovej ulici pred bytovkou.
Starosta - p. Mihok, ktorý počas stavebných prác odpad navozil prisľúbil jeho odpratanie.
OcZ zobralo na vedomie odpovede starostu obce na interpelácie poslancov OcZ
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ.
K 4) Správa HKO č. 2/2019 z vykonanej kontroly - Kontrola plnenia opatrení prijatých
na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období
JUDr. Gabriel Bodnár z dôvodu neprítomnosti HKO na zasadnutí predložil vypracovanú
správu, ktorá bola poslancom písomne doručená. V správe bolo uvedené, že kontrola bola
vykonaná v subjekte Obec Batizovce - Obecný úrad Batizovce. Cieľom kontroly bolo zistiť,
či prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených počas uskutočnených kontrol v minulom
období (roky 2015 -2018) boli splnené. Kontrolou neboli zistené nedostatky.
OcZ zobralo na vedomie Správu HKO č. 2/2019 z vykonanej kontroly.
v

K 5) Informácia Rady MS Batizovce o došlej korešpondencii adresovanej OcZ
JUDr. Gabriel Bodnár navrhol hlasovať o udelení slova prítomným zástupcom Rady MS.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D.Hudák, P. Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová,
Ľ. Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Poslanci schválili predložený návrh.
Valéria Mornárová reagovala na anonym doručený na obecný úrad. Uviedla, že
v predmetnom liste sú uvedené krivé obvinenia na štatutára MŠ Batizovce a nesúhlasí s jeho
obsahom.
Soňa Chalásová, riaditeľka MŠ, uviedla, že v obci sa šíria klamlivé informácie ojej osobe a
personálnom obsadení v MŠ Batizovce. Bližšie zdôvodnila svoje stanovisko s konštatovaním,
že zo strany platnej legislatívy nedochádza k jej porušovaniu. Má záujem o konfrontáciu. Aj
ostatné prítomné zástupkyne z MŠ potvrdili, že p. riaditeľka dodržiava platné zákony.
JUDr. Gabriel Bodnár uviedol, že list, aj keď sa jedná o anonym, bol adresovaný obecnému
úradu a aj obecnému zastupiteľstvu, z uvedeného dôvodu ho predložil poslancom na
predchádzajúcom zasadnutí OcZ. Poznamenal, že sme povinní zareagovať na každý doručený
podnet.
Poslanci v spoločnej diskusii skonštatovali, že MŠ má dobré meno a poslanci nemajú
možnosť ovplyvniť doručovanie anonymov.
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Marta Šerfelová, poslankyňa OcZ a zároveň členka Rady MŠ, uviedla, že MŠ je na vysokej
úrovni, priestory sú upravené, pri žiadostiach o umiestnenie detí do MŠ nebol porušený zákon
ani pri prijímaní nového pedagogického zamestnanca. Je ochotná, v prípade potreby,
komunikovať za poslancov aj rodičov s riaditeľkou MŠ.
OcZ zobralo na vedomie vyjadrenie Rady MŠ Batizovce.
K 6) Prerokovanie žiadosti Aniky Kostolníkovej a Bianky Kostolníkovej o dlhodobé
užívanie pozemku
JUDr. Gabriel Bodnár uviedol, že na obecný úrad bola doručená žiadosť od Aniky a Bianky
Kostolníkových bytom Batizovce o dlhodobé užívanie pozemkov pare.č. 1542/6 a 1542/84 na
účely zriadenia parkoviska. Pozemok pare.č. 1542/6 susedí s ich pozemkom pri rodinnom
dome č. 489. Poznamenal, že cez predmetný pozemok, ktorý je pri základnej škole, vedie
kanalizačná prípojka z budovy ZŠ.
Poslanci v spoločnej diskusii skonštatovali, že je potrebné žiadosť podrobnejšie špecifikovať
- predložiť technickú správu a zameranie požadovaného záberu pozemku.
JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh na uznesenie, ktorým OcZ berie žiadosť na vedomie.
OcZ vydá stanovisko po predložení technickej správy a geometrického plánu záberu
pozemku.
K 7) Prerokovanie žiadosti Petra Pačaja o odkúpenie pozemku
JUDr. Gabriel Bodnár informoval, že na obecný úrad bola doručená žiadosť od Petra Pačaja
bytom Batizovce o odkúpenie pozemkov pare.č. 10127/1, 10127/2 na účely výstavby
rodinného domu podľa predloženého geometrického plánu. Uvedené zameranie pozemkov nie
je výhodné pre obec. Poznamenal, že v súčasnosti prebiehajú prípravné práce na zmene
a doplnku územného plánu obce v uvedenej lokalite a preto navrhuje predaj pozemku
prehodnotiť až po schválení zmeny ÚPO.
Poslanci v spoločnej diskusii podporili návrh starostu a vyjadrili svoj nesúhlas s predajom
pozemku.
Ing. František Lizák navrhol, aby prípadný predaj bol možný až keď bude známe
rozparcelovanie pozemkov v uvedenej lokalite.
JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh na uznesenie, ktorým OcZ nesúhlasí s odpredajom
pozemkov pare.č. 10127/1, 10127/2.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F. Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová,
Ľ.Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
OcZ nesúhlasilo s odpredajom pozemkov pare.č. 10127/1, 10127/2 na účely výstavby
rodinného domu pre Petra Pačaja. Prípadný odpredaj bude možný až po zmene ÚP obce
Batizovce, keď bude známe nové rozparcelovanie pozemkov.
K 8) Prerokovanie žiadosti Ing. Daniela Ondrušeka o odkúpenie pozemku
JUDr. Gabriel Bodnár predložil žiadosť od Ing. Daniela Ondrušeka bytom Batizovce
o odkúpenie časti pozemkov - 64 m2 vo vlastníctve obce KN C pare.č. 8462 a 7842, ostatné
plochy, ktoré bezprostredne hraničia s jeho pozemkom, na ktorom je postavený rodinný dom.
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Poslanci v spoločnej rozprave skonštatovali, že dôvod uvedený v žiadosti nie je dostatočný
na odpredaj obecných pozemkov, obec nemá záujem ich odpredať.
JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh na uznesenie, ktorým OcZ nesúhlasí s odpredajom
pozemkov pare.č. 8462 a 7842.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová,
Ľ. So l tis
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
OcZ nesúhlasilo s odpredajom častí pozemkov KN C pare.č. 8462 a 7842 pre Ing. Daniela
Ondrušeka.
K 9) Prerokovanie žiadosti spol. Gravat s.r.o. Mengusovce o zámenu pozemkov
JUDr. Gabriel Bodnár uviedol, že spoločnosť Gravat s.r.o. Mengusovce požiadala o zámenu
pozemku pare.č. 8941/4 vo výmere 1280 m2 v k.ú. Batizovce vo vlastníctve obce s pozemkom
pare.č. 9457/6 vo výmere 1280 m2 vo vlastníctve žiadateľa za účelom vysporiadania
pozemku, kde pozemok p.č. 8941/4 - cesta zachádza do pozemku v ich vlastníctve.
Poslanci v spoločnej diskusii prehodnotili žiadosť a vyjadrili nesúhlas so zámenou pozemkov.
JUDr. Gabriel Bodnár predložil návrh na uznesenie, ktorým OcZ nesúhlasí so zámenou
pozemku pare.č. 8941/4 vo výmere 1280 m2 v k.ú. Batizovce vo vlastníctve obce s pozemkom
pare.č. 9457/6 vo výmere 1280 m2 vo vlastníctve spoločnosti Gravat s.r.o. Mengusovce.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová,
Ľ. So l tis
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
OcZ nesúhlasilo so zámenou pozemku pare.č. 8941/4 vo výmere 1280 m2 v k.ú. Batizovce vo
vlastníctve obce s pozemkom pare.č. 9457/6 vo výmere 1280 m2 vo vlastníctve spoločnosti
Gravat s.r.o. Mengusovce za účelom vysporiadania pozemku.
K 10) Prerokovanie žiadosti Ladislava Pačaja ml. o odkúpenie pozemku v rómskej
osade
JUDr. Gabriel Bodnár poznamenal, že Ladislav Pačaj, bytom Cintorínska 337/6, Batizovce
opätovne požiadal okúpu pozemku vo vlastníctve obce KN C pare. č. 10121 vo výmere
201 m2, druh pozemku ostané plochy. V predošlej žiadosti L. Pačaj nepredložil všetky
potrebné doklady vyhlásené v obchodnej verejnej súťaži na predaj predmetného pozemku
a zo súťaže bol vylúčený. O pozemok neprejavil záujem žiaden uchádzač.
Predložil návrh na uznesenie, ktorým OcZ schvaľuje odpredaj pozemku.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová,
Ľ. So ltis,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

6

OcZ schválilo zámer odpredať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Batizovce, zapísaný
na LV č. 1, k. ú. Batizovce - pozemok KN-C pare. č. 10121- druh pozemku ostatné plochy
o celkovej výmere 201 m .
Starosta predložil návrh na uznesenie, ktorým OcZ schvaľuje spôsob predaja pozemku
obchodnou verejnou súťažou.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová,
Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo spôsob predaja nehnuteľného majetku - pozemku KN-C pare.č. 10121 - druh
pozemku ostatné plochy vo vlastníctve Obce Batizovce obchodnou verejnou súťažou.
K 11) Rôzne
JUDr. Gabriel Bodnár informoval o obecných aktivitách a doručenej korešpondencii:
-M ária Čonková bytom Batizovce požiadala o odkúpenie pozemku KN C pare.č. 10107,
zastavaná plocha a nádvorie k.ú. Batizovce, ktorého Obec Batizovce je spoluvlastníkom
v podiele 10/60 z celkovej výmery 361 m2. Časť pozemku sa nachádza pod rodinným
domom súp.č. 338 a časť vedľa uvedeného rodinného domu. Má záujem odkúpiť si
pozemok aj od ostatných spoluvlastníkov, nakoľko v súčasnosti prebieha majetkové
vysporiadanie stavby uvedeného rodinného domu po neb. Terézii Conkovej a Ondrejovi
Čonkovi v rámci dedičského konania.
Starosta predložil návrh na schválenie zámeru odpredať spoluvlastnícky podiel obce.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová,
Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo zámer odpredať nehnuteľný majetok Obce
Batizovce v spoluvlastníckom
'j
podiele Obce Batizovce 10/60 z celkovej výmery 361 m , zapísaný na LV č. 1, k. ú.
Batizovce, pozemok KN C pare. č. 10107- druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.
Starosta predložil návrh na schválenie spôsobu predaja spoluvlastníckeho podielu obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - pozemok sa nachádza pod rodinným domom súp. č.
338 a v bezprostrednej blízkosti rodinného domu.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová,
Ľ.Šoltís,
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo spôsob predaja nehnuteľného majetku - pozemku KN C parc.č.10107 - druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie v spoluvlastníckom podiele Obce Batizovce 10/60
z celkovej výmery 361 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa viac ako 3/5 väčšinou
všetkých poslancov.
- Obec Batizovce má záujem požiadať o dotáciu v rámci „Schémy na podporu budovania
infraštruktúry pre alternatívne palivá“ s projektovým názvom " Výstavba nabíjacej stanice
pre elektromobily v obci Batizovce " - 18409/2019-4210-36886, ktorú vyhlásilo
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
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Starosta predložil návrh na schválenie žiadosť o dotáciu.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová,
Ľ.Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo žiadosť o dotáciu v rámci „Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre
alternatívne palivá“ s projektovým názvom " Výstavba nabíjacej stanice pre elektromobily
v obci Batizovce " - 18409/2019-4210-36886, ktorý vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky.
Projekt je realizovaný žiadateľom Obec Batizovce.
1. Zabezpečenie realizácie projektu bude v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
2. maximálna výška hodnoty projektu bude 5000 Eur, v zmysle max výšky dotácie uvedenej
vo výzve,
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci v sume - maximálne 250 Eur.
- Obec Batizovce má záujem zapojiť sa do výzvy predložením žiadosti o nenávratný finančný
príspevok (ďalej ŽoNFP) na podporu aktivít v rámci Operačného programu ľudské zdroje,
Prioritná os 6, Špecifický cieľ 6.1.1, kód výzvy 0PL Z -P 06-SC 611-2019-1, s projektovým
názvom ŽoNFP: „ Vybudovanie a rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Batizovce“.
Starosta predložil návrh na prijatie uznesenia.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová,
Ľ.Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Obecné zastupiteľstvo:
A. zobralo na vedomie žiadosť starostu obce Batizovce o nenávratný finančný príspevok
(ďalej ŽoNFP)
a) kód výzvy: 0PL Z -P 06-SC 611-2019-1,
b) názov ŽoNFP: „ Vybudovanie a rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Batizovce “
B. skonštatovalo, že ciele predkladaného projektu sú v súlade s platným programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja a s Územným plánom obce Batizovce
C. schválilo
a) predloženie ŽoNFP v rámci Výzvy 0PL Z -P06-SC 611-2019-1, za účelom realizácie
projektu „Vybudovanie a rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Batizovce“
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení Žiadosti o NFP,
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu, ktoré
predstavujú rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými
výdavkami projektu.
- Obec Batizovce má záujem zapojiť sa do Národného projektu s názvom „Podpora
biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska“
financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia.
OcZ zobralo na vedomie žiadosť starostu obce Batizovce o nenávratný finančný príspevok
(ďalej ŽoNFP) do Národného projektu s názvom „Podpora biodiverzity prvkami zelenej
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infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska“ financovaného z Operačného
programu Kvalita životného prostredia.
- Obec Batizovce má možnosť zapojiť sa do výzvy predložením žiadosti o nenávratný
finančný príspevok (ďalej ŽoNFP) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja
vedeného komunitou z programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 s podopatrením 7.2
Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov
infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z OZE.
OcZ zobralo na vedomie žiadosť starostu obce Batizovce o nenávratný finančný príspevok
(ďalej ŽoNFP) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
z programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 s podopatrením 7.2 Podpora na investície do
vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov
vrátane investícií do energie z OZE.
- informácia o možnosti predprípravy dokumentácie na výstavbu cyklochodníka/chodníka na
trase Batizovce-Gerlachov, je potrebné prijať uznesenie, ktorým OcZ schváli začatie prác pri
príprave uvedenej stavby (vypracovanie projektovej dokumentácie a pod.), aby sa obec
mohla uchádzať o poskytnutie dotácie na jej realizáciu.
Starosta predložil návrh na uznesenie.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová,
Ľ.Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
OcZ súhlasilo so začatím prác na príprave stavby „ Výstavba cyklochodníka / chodníka
Batizovce-Gerlachov“.
- informácia - k 31.12.2019 končí nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov
s p.Ondrejom Vnenčákom - Vnela bar;
- zhodnotenie akcie „Deň obce“, ktorý sa konal 31.08.2019 - náklady obce boli vo výške cca
8.000 €;
- návrh na doplnenie vianočnej výzdoby v obci o betlehem, ktorý by bol umiestnený v parku
pri hoteli Guľa na pódiu;
- informácia o zverejnení ponuky Slovenskej pošty na odpredaj budovy a pozemku v obci;
- informácia o pripravovanej zmene územného plánu, ktorá je zatiaľ v štádiu rozpracovania;
- predloženie vypracovanej cenovej kalkulácie na opravu miestnych komunikácií v obci na
uliciach Nálepkova, Štúrova, Partizánska, Sládkovičova, Kukučínova, Záhradná - náklady
vo výške 19 tis.€ bez DPH;
- stanovisko PVPS a.s. Poprad ku kvalite pitnej vody v obci - voda je bez zistených závad;
- poďakovanie starostu všetkým, ktorí sa podieľali na príprave obecnej akcie “ Deň obce“.
K 12) Interpelácie poslancov, diskusia
v

Ľubomír Soltís
- odporučil umiestniť dopravné zrkadlo na križovatke ulíc Štúrova, Jurkovičova tzv. Vargov
vŕšok
- informoval, že z dotácie poskytnutej obcou DHZ zakúpil motorové vozidlo, dotácia bude
obci zúčtovaná
-informoval o ukončení prác na projekte „Tatry na dlani“, navrhuje 15. septembra pri
plánovanej akcii výstupu na Batizovské pleso uskutočniť aj slávnostné otvorenie vyhliadky
na Jurkovičovej ulici
- informoval, že DHZ bude užívať časť priestorov v „Batizovskej izbe“, plánujú priestory
vymaľovať
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- informoval o činnosti a aktivitách DHZ a folklórnej skupiny
- kladne zhodnotil akciu „Deň obce“ a vyslovil svoje poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali
na príprave uvedenej akcie.
Jaroslav Kuzmík
- upozornil, že na Komenského ulici pred rodinným domom p. Macka nie je ukončená úprava
terénu po výkopových prácach, ktoré realizovala VSD pri osadzovaní el. stĺpov
- poďakoval za orez kríkov pri štátnej ceste pred rodinným domom p. Krejnusa a tiež za
osadenie žľabu pri ceste na Družstevnej ulici.
Mgr. Vladimír Andraš
- na podnet občanov navrhol v r. 2020 osadiť pamätnú tabuľu rehoľným sestrám pôsobiacim
v obci pri príležitosti výročia ich násilného odvlečenia z obce
- uviedol, že nie je spokojný s webovou stránkou obce - považuje ju za neprehľadnú, ťažko sa
v nej vyhľadávajú informácie (chýbali mu údaje o akciách Spomienková súťaž DHZ,
M undiál...)
Vladimír Belák, prednosta OcU - vysvetlil, že na webovej stránke obce sa nachádzajú
aktuality, ktoré sa priamo týkajú činnosti obce, obecného úradu. V prípade, že niekto doručí
obecnému úradu na zverejnenie text alebo fotografiu nie je problém to zverejniť.
K uvedeným konkrétnym akciám neboli obci doručené na zverejnenie na webovej stránke
obce žiadne materiály.
Ing. Peter Hutník
- poznamenal, že športová komisia plánuje uskutočniť brigádu na hornom ihrisku, požiadal
obec o poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie farieb a iného potrebného
materiálu
- odporučil na komunikáciách na ulici Štúrovej a Nálepkovej osadiť retardér
- informoval o aktivitách obecného futbalového klubu a ďalších športových aktivitách Mundiál, Retro Mundiál, Detský mundiál a zároveň poďakoval obci za pomoc pri ich
organizovaní a zvlášť poďakoval za pomoc prednostovi OcÚ Vladimírovi Belákovi.
PharmDr. Cyril Nemec
- na podnet občanov požiadal o zriadenie bezbariérového vstupu do nových priestorov
Slovenskej pošty v Dome služieb.
Starosta - nakoľko sú priestory Slovenskej pošty len dočasné, zatiaľ neuvažujeme o zriadení
bezbariérového vstupu.
Juraj Balogh
- informoval o činnosti športovej komisie (súťaž vo varení Batizovských pirohov)
a plánovaných aktivitách - Výstup na Batizovské pleso 15.9.2019 a výlet v mesiaci október.
v

Marta Serfelová
- pripomenula svoju interpeláciu z predošlého zasadnutia OcZ vyzvať všetkých stavebníkov
na Hviezdoslavovej ulici, ktorí prekopali miestnu komunikáciu, aby ju uviedli do pôvodného
stavu
- požiadala o prehĺbenie rigolov pri komunikácii na Hviezdoslavovej ulici, aby nebol problém
s odhrnutým snehom pri zimnej údržbe cesty
Starosta - podľa vývoja zimnej údržby budeme reagovať na daný stav.
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- požiadala o informáciu, či na pozemku vedľa rodinného domu p. Krejnusa na
Hviezdoslavovej ulici bola zriadená kanalizačná prípojka s pripojením na obecnú
kanalizáciu, má informáciu, že sa tam plánuje chov koní
Starosta uviedol, že podľa nám dostupných informácií predmetný pozemok má v nájme
súkromná osoba, ktorá ho plánuje užívať v súvislosti s chovom zvierat. Na pozemku sa bude
nachádzať mobilné zariadenie - prístrešok. Za daných okolností nie je potrebné stavebné
povolenie.
- požiadala o informáciu, či je možné v rámci stavby rekonštrukcie železnice zriadiť lávku pre
peších na moste ponad diaľnicu
Starosta - zriadenie lávky na moste nie je predmetom stavby pri modernizácii železníc.
- uviedla, že v rámci osláv „Dňa obce“ sa v nedeľu konali ekumenické služby božie
v evanjelickom a.v. kostole, ktoré mali u občanov dobrý ohlas, bolo to pekné a na dobrej
úrovni, vyslovila poďakovanie za podieľanie sa na príprave uvedenej akcie.
Daniel Hudák
- upozornil na výpadok verejného osvetlenia na Štúrovej ulici
Starosta - v prípade zistenia poruchy na verejnom osvetlení je potrebné to oznámiť na OcU.
- predložil podnet p. J. Durániovej na hluk pri multifunkčnom ihrisku zo strany mládeže.
Mgr. Vladimír Andraš
- upozornil, že na Poľnej ulici je potrebné upraviť komunikáciu po jej prekopávke
Starosta - oslovíme stavebníka, ktorý cestu prekopal, aby zabezpečil jej úpravu.
K 13) Návrh na uznesenie
v

Ľubomír Soltís prečítal prítomným poslancom návrh na uznesenia zo zasadnutia OcZ.
Uznesenia zo 4. zasadnutia OcZ sú súčasťou tejto zápisnice.
K 14) 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 11. 09. 2019

//
/
'

Vladimír B e l á k
prednosta OcÚ

starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Marta ^erfelová
PharmDr. Cyril Nemec

Zapisovateľka:

Anna Zacharová

/
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UZNESENIA
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach, konaného dňa 04. 09. 2019
Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia:

K 2) Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
Uznesenie č. 87/2019
OcZ schvaľuje návrh pro£

Dňa 11. 09.2019

zasadnutia uvedený ý pozvánke.

JUDr. G

Uznesenie č. 88/2019
OcZ schvaľuje zmenu programu zasadnutia-OcZ - doplnenie za 4. bod ďalší bod „Informácia
Rady MŠ v Batizovciach o doš}ej koréšpondencii)adres^vanej OcZ“.

Dňa 11. 09. 2019

JUDr. Gaíbriel Bodnár. starosta obce
// //

Uznesenie č. 89/2019
OcZ schvaľuje overovateľov zápisnice Martu Šerfelovú a PharmDr. Cyrila Nemca
a zapisovateľku zápisnice Ani^ú Zacharóvií
*
Ä

Dňa 11. 09. 2019

JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce

Uznesenie č. 90/2019
OcZ volí Ing. Františka L izáka^ Ľubomfra'ŠoHjsa za členov návrhovej komisie.

Dňa 11. 09. 2019

JUDr. Gabriel Bodnár^ starosta obce
//
V

K 3) Správa o kontrole plnenia uznesení OcZ, odpovede na interpelácie poslancov
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
Uznesenie č. 91/2019
OcZ berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení prijatých OcZ.

Dňa 11. 09. 2019

JUDr. Gab/iel Bodnár, starosta oBce~>
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Uznesenie č. 92/2019
OcZ berie na vedomie odpovede
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ.

Dňa 11. 09. 2019

JUDr. Gabrié

starostu

obce

na

interpelácie

poslancov

OcZ

starosta obce

K 4) Správa HKO č. 2/2019 z vykonanej kontroly - Kontrola plnenia opatrení prijatých
na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období
Uznesenie č. 93/2019
OcZ berie na vedomie Správu HKO č. 2/2019 z vykonanej kontroly - Kontrola plnenia
opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom
období.

/
Dňa 11. 09. 2019

JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce
ť

"

v

K 5) Informácia Rady MS Batizovce o došlej korešpondencii adresovanej OcZ
Uznesenie č. 94/2019
OcZ berie na vedomie vyjadrenie Rady MŠ Batizovce.

K 6) Prerokovanie žiadosti Aniky Kostolníkovej a Bianky Kostolníkovej o dlhodobé
užívanie pozemku
Uznesenie č. 95/2019
OcZ berie na vedomie žiadosť p.Aniky a Bianky Kostolníkových o dlhodobé využívanie
pozemkov pare. č. 1542/6 a 1542/84 na účely zriadenia parkoviska. OcZ vydá záväzné
stanovisko po predložení technickej správy-a^geqmetrického plánu záberu pozemku.

Dňa 11. 09. 2019

. Gabriel Bodnár, starosta obce
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K 7) Prerokovanie žiadosti Petra Pačaja o odkúpenie pozemku
Uznesenie č. 96/2019
OcZ nesúhlasí s odpredajom pozemkov parc.č. 10127/1, 10127/2 na účely výstavby
rodinného domu pre Petra Pačaja. Prípadný odpredaj bude možný až po zmene UP obce
Batizovce, keď bude známe nové rozparcelovanie pozemkov.

Dňa 11. 09. 2019

JUDr. Gabriel Bodnár; starosta obce

K 8) Prerokovanie žiadosti Ing. Daniela Ondrušeka o odkúpenie pozemku
Uznesenie č. 97/2019
OcZ nesúhlasí s odpredajom častí pozemkov KN C parc.č. 8462 a 7842 pre Ing. Daniela
Ondrušeka.
/
ŕ
f]

Dňa 11. 09. 2019

JUDr. Gabriel Bodnár;starosta obce

K 9) Prerokovanie žiadosti spol. Gravat s.r.o. Mengusovce o zámenu pozemkov
Uznesenie č. 98/2019
OcZ nesúhlasí so zámenou pozemku parc.č. 8941/4 vo výmere 1280
m2 v k.ú. Batizovce vo
■j
vlastníctve obce s pozemkom parc.č. 9457/6 vo výmere 1280 m“ vo vlastníctve spoločnosti
Gravat s.r.o. Mengusovce za údelom vysporlädam^a pozemku.

Dňa 11. 09. 2019

JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce

K 10) Prerokovanie žiadosti Ladislava Pačaja ml. o odkúpenie pozemku v rómskej
osade
Uznesenie č. 99/2019
OcZ schvaľuje zámer odpredať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Batizovce, zapísaný
na L V č. 1, k. ú. Batizovce - pozemok KNrC pare. č. 10121- druh pozemku ostatné plochy
o celkovej výmere 201 m .
V,
/ ) /
io

Dňa 11. 09. 2019

•/............................... ^ ..... V- ,
JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce

cL
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Uznesenie č. 100/2019
OcZ schvaľuje spôsob predaja nehnuteľnéhoniajetku - pozemku KN-C pare.č. 10121 - druh
pozemku ostatné plochy vo vlastníctve Obce Bajtizc^vce obchodnou verejnou súťažou.

Dňa 11. 09. 2019

JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce
V

K 11) Rôzne
Uznesenie č. 101/2019
OcZ schvaľuje zámer odpredať Márii Čonkovej, Cintorínska 338, Batizovce nehnuteľný
majetok v spoluvlastníckom podiele Obce Batizovce 10/60 z celkovej výmery 361 m ,
zapísaný na LV č. 1, k. ú. Batizovce,,--pozeirrak KN C pare. č. 10107 - druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie.
/
/ y f*

Dňa 11. 09. 2019

JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce

Uznesenie č. 102/2019
OcZ schvaľuje spôsob predaja nehnuteľného majetku Márii Čonkovej, Cintorínska 338,
Batizovce - pozemku KN C parc.č.10107 - druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
v spoluvlastníckom podiele Obce Batizovce 10/60 z celkovej výmery 361 m2 z dôvodu
osobitného zreteľa.
Osobitný zreteľ: pozemok sa nachádza pod rodinným domom súp. č. 338 a v bezprostrednej
blízkosti rodinného domu.

Dňa 11. 09. 2019

JUDr. Gabriel Bodnár, staro
i
Uznesenie č. 103/2019
OcZ schvaľuje žiadosť o dotáciu v rámci „Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre
alternatívne palivá“ s projektovým názvom " Výstavba nabíjacej stanice pre elektromobily v
obci Batizovce " - 18409/2019-4210-36886, ktorý vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky. Projekt je realizovaný žiadateľom Obec Batizovce
1. Zabezpečenie realizácie projektu bude v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
2. maximálna výška hodnoty projektu bude 5000 Eur, v zmysle max. výšky dotácie
uvedenej vo výzve,
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutí^ pomoci v sum^ - maximálne 250 Eur.

Dňa 11. 09. 2019

JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce
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Uznesenie č. 104/2019
OcZ
A. berie na vedomie
žiadosť starostu obce Batizovce o nenávratný finančný príspevok (ďalej ŽoNFP)
a) kód výzvy: 0PL Z -P 06-SC 611-2019-1,
b) názov ŽoNFP: „ Vybudovanie a rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Batizovce“
B. konštatuje, že ciele predkladaného projektu sú v súlade s platným programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja a s Územným plánom obce Batizovce
C. schvaľuje
a) predloženie ŽoNFP v rámci Výzvy 0PL Z -P06-SC 611-2019-1, za účelom realizácie
projektu „Vybudovanie a rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Batizovce“
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení Žiadosti o NFP,
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu, ktoré
predstavujú rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými

Uznesenie č. 105/2019
berie na vedomie žiadosť starostu obce Batizovce o nenávratný finančný príspevok (ďalej
ŽoNFP) do
Národného projektu s názvom „Podpora biodiverzity prvkami zelenej
infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska“ financovaného z Operačného
programu Kvalita životného prostredia.

Uznesenie č. 106/2019
OcZ berie na vedomie žiadosť starostu obce Batizovce o nenávratný finančný príspevok
(ďalej ŽoNFP) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
z programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 s podopatrením 7.2 Podpora na investície do
vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov
vrátane investícií do energie z OZE.
^ ------

Dňa 11. 09. 2019

16

Uznesenie č. 107/2019
OcZ súhlasí so začatím prác na príprave stavby „ Výstavba cyklochodníka / chodníka
Batizovce-Gerlachov“.

Dňa 11. 09. 2019

JUDtf Gabriel Bodnár, starosta obce

Návrhová komisia:

Ing. František Lizák
Ľubomír Soltís

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
4. zasadnutie obecného zastupiteľstva
na deň 04. 09. 2019 /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 č. 2/2019 z vykonanej kontroly - Kontrola plnenia opatrení prijatých na
odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období
5. Prerokovanie žiadosti Aniky Kostolníkovej o dlhodobé užívanie pozemku
6. Prerokovanie žiadosti Petra Pačaja o odkúpenie pozemku
7. Prerokovanie žiadosti Ing. Daniela Ondrušeka o odkúpenie pozemku
8. Prerokovanie žiadosti spol. Gravat s.r.o. Mengusovce o zámenu pozemkov
9. Prerokovanie žiadosti Ladislava Pačaja ml. o odkúpenie pozemku v rómskej osade,
10. Rôzne
11. Interpelácie poslancov, diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

Batizovce 27. 08. 2019

Zverejnené: 27. 08. 2019

Prezenčná listina
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Batizovciach, konaného dňa 04. 09. 2019

Meno a priezvisko

podpis

príchod (hod.)

JUDr. Gabriel Bodnár

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

Ľubomír Soltís

Ing. Angela Františková
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