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Zápisnica
z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach
konaného dňa 31.10.2018
v

Cas konania:
Prítomní:

začiatok - 17.10 hod.
ukončenie - 19.20 hod.
podľa prezenčnej listiny

K 1) Otvorenie
JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Skonštatoval,
že sú neprítomní štyria poslanci - Mgr. Vladimír Andraš, Štefan Franko, Ing. Patrik Františka,
Marián Chromek, prítomných je päť poslancov 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:
za: 5 - Ľ.Soltís, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 4 - V.Andraš, S. Franko, P. Františka, M.Chromek
OcZ schválilo program zasadnutia OcZ uvedený v pozvánke.
- navrhol zapisovateľa: Anna Zacharová
overovateľov zápisnice: Jaroslav Kuzmík, Marián Chromek
Hlasovanie za návrh:
za: 5 -Ľ.Soltís, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 4 - V. Andraš, Š. Franko, P.Františka, M.Chromek
OcZ schválilo zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
- predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: Mgr. Cyril Nemec, Mgr.
Vladimír Andraš
Hlasovanie za návrh:
za: 5 - Ľ.Soltís, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 4 - V.Andraš, Š. Franko, P. Františka, M.Chromek
OcZ zvolilo členov návrhovej komisie.
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 30. zasadnutí OcZ a uznesení, ktoré boli v plnení z predchádzajúcich
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zasadnutí OcZ. V správe bolo skonštatované, že uznesenie č.409/2014, 326/2017, 444/2018,
445/2018 sú v plnení a uzn. č. 426/2018 nie je splnené. Ostatné uznesenia sú splnené.
Na zasadnutie prišli poslanci Ing. Patrik Františka, Marián Chromek.
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:
Ing. Patrik Františka
- požiadavka o vykosenie trávy pri ceste v celom úseku na ul. Poľnej - zrealizované;
Marta Šerfelová
- požiadavka upozorniť stavebníkov na Hviezdoslavovej ulici na dodržiavanie čistoty na
miestnej komunikácii a pri realizácii prekopávky cesty umožniť vjazd ostatným občanom na
svoje pozemky - požiadavka je zatiaľ v plnení, stavebníci budú pri povoľovaní prekopávky
upozornení na tieto skutočnosti;
- upozornenie na neaktuálne informácie zverejňované v obecnom infokanáli - nedostatky boli
odstránené;
Marián Chromek
- upozornenie na vytekajúcu močovku z poľnohospodárskeho družstva v kanáli pri štátnej
ceste - prerokované s predsedom PD, ktorý potvrdil, že k situácii mohlo dôjsť len v prípade
väčšieho množstva zrážok;
- požiadavka o bližšiu informáciu týkajúcu sa začiatku prenájmu v bývalej ev. škole pre účely
zriadenia „Batizovskej izby“ - doterajší nájomca už uvoľnil prenajaté priestory, ktoré bude
potrebné vzhľadom na skutkový stav zrekonštruovať po dohode s ev. cirkvou, ktorej bol
zaslaný na pripomienkovanie návrh zmluvy;
Ľubomír Šoltís
- požiadavka zverejniť na webovej stránke obce počet obyvateľov za jednotlivé roky zrealizované;
- požiadavka informovať občanov bývajúcich na nových uliciach v obci o nábore detí do
folklórnej skupiny prostredníctvom informačného systému Florián - zrealizované.
OcZ zobralo na vedomie odpovede starostu obce na interpelácie poslancov OcZ
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ.
K 4) Správa o vykonaných kontrolách:
Kontrola dodržiavania VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Kontrola odmeňovania poslancov za obdobie 2014 - 2018
Ing. Angela Františková, hlavná kontrolórka obce - predložila informáciu o dvoch
kontrolách vykonaných na základe schváleného Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018.
Cieľom kontroly bolo zistiť, či kontrolovaný subjekt dodržiava Všeobecne záväzné nariadenie
obce Batizovce č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady, či ukladá na svojom území miestnu daň z nehnuteľností, daň za psa
a či ukladá miestny poplatok za komunálny odpad v zmysle platného VZN. Kontrolou bolo
zistené, že v obci nedochádza k porušeniu prijatého VZN č. 1/2015.
Cieľom druhej vykonanej kontroly bolo zistiť, či odmeňovanie poslancov Obecného
zastupiteľstva Batizovce za aktuálne volebné obdobie je v súlade so Zásadami odmeňovania
poslancov v obci Batizovce.
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Kontrolou bolo zistené, že v obci Batizovce nedochádza k porušeniu prijatých Zásad
odmeňovania poslancov Obce Batizovce, ktoré sú vypracované v zmysle zákona o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
OcZ zobralo na vedomie Správu o vykonaných kontrolách.
K 5) Návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2018
Ing. Mária Melicherová, ekonómka obce - uviedla, že písomný materiál bol poslancom
predložený. Informovala, že v priebehu roka 2018 pri realizácii investičných akcií - výstavba
kanalizácie na Jurkovičovej ulici, výstavba tréningového a detského ihriska a potrebnej
rekonštrukcie a doplnenie novej vianočnej výzdoby vyplynula potreba dofinancovania
jednotlivých akcií a preto je potrebná úprava v rozpočte obce pri jednotlivých programoch
rozpočtu.
Príjmy
výnos podielu dane
15 000,00
daň zo stavieb
7 000,00
príjmy z prenájmu
5 000,00
Výdavky
výstavba kanalizácie
35 000,00
výstavba ihrísk
14 600,00
nákup objektov a výzdoby (vianoce, veľká noc)
10 000,00
projektová dokumentácia
- 2 600,00
Odvod ZŠ na kapitálové výdavky
Celkové navýšenie príjmov
Celkové navýšenie výdavkov

- 30 000,00
27 000,00
57 000,00

Ing. František Lizák, predseda finančnej komisie - poznamenal, že návrh na úpravu
rozpočtu obce prerokovala aj finančná komisia na svojom zasadnutí a odporúča ho poslancom
OcZ schváliť.
Hlasovanie za návrh:
za: 7 - Ľ.Soltís, P.Františka, M.Chromek, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 - V.Andraš, Š.Franko
OcZ schválilo úpravu rozpočtu obce na rok 2 0 1 8 -2 . rozpočtové opatrenie.
Ing. Mária Melicherová - informovala o vykonaných Rozpočtových opatreniach starostu
obce za rok 2018. Skonštatovala, že písomný materiál bol poslancom predložený.
OcZ zobralo na vedomie Rozpočtové opatrenia starostu obce vykonané v roku 2018.
K 6) Prerokovanie žiadosti Ing. Bohuslava Pisára o odkúpenie pozemku vo vlastníctve
obce
JUDr. Gabriel Bodnár - informoval, že Ing. Bohuslav Pisár, bytom Nová Lesná 91 požiadal
o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce KN E parc.č. 3177 o výmere 16 m2 k.ú Batizovce,
na ktorom je postavený rodinný dom. V prípade záujmu obce s vysporiadaním predmetného
pozemku je potrebné schváliť zámer pozemok odpredať a spôsob prevodu pozemku.
Poslanci v spoločnej rozprave skonštatovali, že sa jedná o pozemok, ktorého časť sa nachádza
pod rodinným domom a po jeho odpredaji ostane pri miestnej komunikácii zachovaný zelený
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pás. Navrhli schváliť zámer odpredať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného
zreteľa.
Hlasovanie za návrh na schválenie zámeru:
za: 7 - Ľ. Šoltís, P.Františka, M.Chromek, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 - V.Andraš, Š.Franko
OcZ schválilo zámer odpredať Ing. Bohuslavovi Pisárovi, bytom Nová Lesná 91 pozemok
KN E pare.č. 3177 vo vlastníctve Obce Batizovce, zapísaný na LV č. 1, k.ú. Batizovce.
OcZ schválilo 3/5 väčšinou poslancov zámer odpredať Ing. Bohuslavovi Pisárovi pozemok
vo vlastníctve obce.
Návrh na spôsob prevodu nehnuteľného majetku - pozemku KN E pare.č. 3177 vo vlastníctve
Obce Batizovce zapísaného na LV č. 1 Ing. Bohuslavovi Pisárovi, bytom Nová Lesná 91
z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:
- pozemok KN E pare.č. 3177, ktorý zasahuje pod stavbu rodinného domu je súčasťou
pozemku KN C pare.č. 134/3.
Hlasovanie za návrh:
za: 7 - Ľ.Šoltís, P.Františka, M.Chromek, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 - V.Andraš, Š.Franko
OcZ schválilo 3/5 väčšinou poslancov spôsob prevodu pozemku vo vlastníctve obce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
K 7) Prerokovanie žiadosti MUDr. Jozefa Timkoviča a Márie Timkovičovej
o uzatvorenie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na umiestnenie NN prípojky
JUDr. Gabriel Bodnár - informoval, že MUDr. Jozef Timkovič a Mária Timkovičová,
bytom Kpt. Nálepku 869/101, Svit požiadali o schválenie a uzatvorenie Zmluvy o uzavretí
budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) týkajúcej sa uloženia NN prípojky
k novostavbe rodinného domu. Obci bol doručený návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení
vecného bremena bezodplatne. Jedná sa o pozemok vo vlastníctve obce vedený na LV č. 1
v k. ú. Batizovce: KN-C pare.č. 5247, nachádzajúci sa pri miestnej komunikácii a ktorý
susedí s pozemkom žiadateľov.
Na zasadnutie OcZ prišiel Mgr. Vladimír Andraš.
Poslanci v spoločnej diskusii navrhli schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 - Ľ.Soltís, V.Andraš, P.Františka, M.Chromek, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec,
M.Serfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 - Š. Franko
OcZ schválilo uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena za účelom
uloženia NN rozvodov s MUDr. Jozefom Timkovičom a Máriou Timkovičovou na pozemku
vedenom na LV č. 1 v k. ú. Batizovce KN-C pare.č. 5247 bezodplatne na dobu neurčitú.
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K 8) Prerokovanie žiadosti Jána Keďucha o stanovisko k investičnému zámeru zástavby
bytových domov
JUDr. Gabriel Bodnár - uviedol, že na obecný úrad bola doručená žiadosť Jána Keďucha,
bytom SNP 147/33, Spišské Bystré o stanovisko k investičnému zámeru a súhlas so začatím
procesu prerokovania a schválenia zmeny a doplnku územného plánu obce Batizovce
z dôvodu zmeny funkčného využitia pozemku KN C pare. č. 5196/1 na plochu pozemku
bytových domov. V prípade záujmu obce je potrebné schváliť začatie procesu prerokovania
a schválenia zmeny a doplnku Územného plánu obce Batizovce. Predložil prítomným aj
grafickú časť navrhovanej zmeny.
Jaroslav Kuzmík, predseda stavebnej komisie - podal stanovisko komisie, ktorým poukázal
aj na nedostatky v navrhovanej zmene napr. doprava a parkovacie miesta a pod. Poznamenal,
že v územnom pláne obce je pozemok určený na občiansku vybavenosť, v navrhovanej zmene
je plánovaná výstavba bytových domov s 34 bytmi. V blízkosti sa nachádzajú rodinné domy,
ktoré je potrebné rešpektovať (zohľadniť tienenie, posúdiť zastavanosť a pod.)
JUDr. Gabriel Bodnár - poznamenal, že OcZ zatiaľ neschvaľuje zmenu ÚPO, ale sa len
vyjadruje k začatiu procesu a navrhovaná zmena by v ďalšom procese prešla aj ďalším
posudzovaním odborníkov, kde by sa pripomienky obce zapracovali.
Poslanci v spoločnej diskusii nepodporili predložený návrh na zmenu ÚPO.
Hlasovanie za návrh schválenia začatia procesu prerokovania a schválenia ZaD ÚPO:
za: 0
proti: 8 - Ľ.Soltís, V.Andraš, P.Františka, M.Chromek, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec,
M.Šerfelová
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 - S.Franko
OcZ neschválilo začatie procesu prerokovania a schválenia zmeny a doplnku Územného
plánu obce Batizovce v zmysle predloženého návrhu zmeny funkčného využitia pozemku KN
C pare. č. 5196/1 na plochu pozemku bytových domov.
K 9) Prerokovanie a schválenie Požiarneho poriadku obce
Ľubomír Soltís, veliteľ DHZO - informoval o úpravách v Požiarnom poriadku obce z dôvodu
zmeny platnej legislatívy a potrebnej aktualizácii údajov v novom Požiarnom poriadku obce.
Dokument je možné v budúcnosti podľa potreby upravovať a aktualizovať.
Starosta obce navrhol predložený dokument schváliť.
Hlasovanie za návrh:
za: 8 -Ľ.Soltís, V.Andraš, P.Františka, M.Chromek, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec,
M.Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 - S.Franko
OcZ schválilo Požiarny poriadok obce.
K 10) Rôzne
JUDr. Gabriel Bodnár informoval o obecných aktivitách a doručenej korešpondencii:
- informoval o osobnom stretnutí s riaditeľom Slovenskej pošty pri riešení súčasnej situácie nevyhovujúceho technického stavu budovy Pošty so zachovaním poštových služieb v obci;
- informoval o podanej žiadosti obce Environmentálnemu fondu o poskytnutie dotácie na
rekonštrukciu ČOV v obci s realizáciou v roku 2019;
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- požiadal poslancov o pripomienky k doterajšej intenzite odvozu skla a plastov;
- informoval, že zimnú údržbu miestnych komunikácií nám budú zabezpečovať Technické
služby mesta Svit;
- uviedol, že t.č. nikto nepracuje na aktivačných prácach v obci a zároveň poznamenal, že
všetci zamestnanci, ktorí mali tieto práce vykonávať sú už druhý mesiac práce neschopní. Za
asistencie zamestnancov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade bola vykonaná
kontrola liečebného režimu;
- informoval, že p. Kostolníková už nebude zabezpečovať vianočnú výstavu v kultúrnom
dome, ale vo vlastných priestoroch pri rodinnom dome;
- informoval o prebiehajúcich prácach spol. VARES a.s. Banská Bystrica pri preložke
techniky káblovej televízie v obci z doterajších priestorov v Domove sociálnych služieb do
Domu služieb;
- predložil návrh na odmeny poslancov OcZ:
V zmysle schválených Zásad odmeňovania poslancov v Obci Batizovce čl. 3 ods. 4 možno
poslancovi poskytnúť aj mimoriadnu odmenu. Návrh predkladá starosta obce a o poskytnutí
odmeny rozhoduje OcZ uznesením. 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 a za vykonanú prácu počas
volebného obdobia vo funkcii veliteľa DHZ Batizovce vo výške 850,- €
Mgr. Vladimírovi Andrašovi za vedenie pamätnej knihy vo výške 350,- €
Mariánovi Chromekovi za aktívny prístup k vedeniu komisie mládeže a športu a za aktivitu
v oblasti športu vo výške 400,- €
Jaroslavovi Kuzmíkovi za aktívny prístup k vedeniu komisie výstavby, územného
plánovania a životného prostredia a verejného poriadku a za pomoc pri organizovaní
obecných akcií vo výške 400,- €
Ing. Františkovi Lizákovi za pomoc pri organizovaní obecných akcií a za aktívny prístup
k vedeniu komisie finančnej a správy majetku vo výške 350,- €
Marte Serfelovej za aktívny prístup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa verejných
vecí vo výške 250,- €
Štefanovi Frankoví za aktívny prístup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa verejných
vecí vo výške 200,- €
Ing. Patrikovi Františkovi za aktívny prístup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa
verejných vecí vo výške 200,- €
Mgr. Cyrilovi Nemcovi za aktívny prístup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa
verejných vecí vo výške 200,- €
Ing. František Lizák - uviedol, že sa vzdáva svojej odmeny.
Hlasovanie za návrh na odmeny poslancov OcZ:
za: 8 - Ľ.Soltís, VAndraš, P.Františka, M.Chromek, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec,
M.Serfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 - Š. Franko
OcZ schválilo poskytnutie jednorazovej odmeny poslancom.
- predložil návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu obce v súvislosti
s ukončením funkčného obdobia 2014 - 2018 v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka
na zotavenie v zmysle Zákonníka práce, podľa ktorého sa primerane určuje rozsah
a čerpanie dovolenky. Podľa § 116 ods. 3 Zákonníka práce jediná výnimka kedy možno
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zamestnancovi vyplatiť náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku je skončenie pracovného
pomeru. Toto ustanovenie Zákonníka práce sa primerane použije aj pri skončení funkčného
obdobia starostu a s použitím ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení
neskorších predpisov o tom rozhodne obecné zastupiteľstvo. Dôvodom nevyčerpanej
dovolenky je pracovná vyťaženosť. Vzhľadom na vyššie uvedené odporúča Obecnému
zastupiteľstvu v Batizovciach schváliť vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku
v rozsahu 12 dní, s poukázaním na ustanovenie § 2 ods. 2 a § 7 ods.l zákona č. 253/1994 Z.
z. v znení neskorších predpisov, nakoľko starosta nesmie byť pre výkon svojej funkcie
ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru.
Jedná sa o nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 v počte 12 dní. Náhrada platu za
nevyčerpanú dovolenku bude realizovaná rozpočtovým opatrením starostu obce z
nevyčerpaných výdajov schváleného rozpočtu obce pre rok 2018.
Hlasovanie za návrh na vyplatenie náhrady platu starostu za nevyčerpanú dovolenku:
za: 8 - Ľ. Soltís, VAndraš, P. Františka, M. Chromé k, J.Kuzmík, F.Lizák, C. Nemec,
M.Šerfelová
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 - S.Franko
OcZ schválilo vyplatenie náhrady platu starostu JUDr. Gabriela Bodnára za nevyčerpanú
dovolenku za rok 2018 v rozsahu spolu 12 dní.
- Informácia o činnosti OFK Batizovce
JUDr. Gabriel Bodnár navrhol udeliť slovo prítomným zástupcom Obecného futbalového
klubu Batizovce.
Viliam Handzuš, prezident OFK - informoval o súčasnej nevyhovujúcej situácii v klube
(finančnej a personálnej), problémoch, ktoré musia riešiť a tiež o zlej finančnej situácii, ku
ktorej počas roka došlo. V auguste t.r. vzniklo nové mužstvo dorastu, čím boli navýšené
finančné náklady na zaregistrovanie pre SFZ, dopravu a rozhodcov, ktoré však v rozpočte na
tento rok neboli zahrnuté. Informoval o nedostatku finančných prostriedkov potrebných na
uhradenie dvoch faktúr v celkovej výške 600,- € (doprava a poplatok SFZ) a požiadal obec
o pomoc v tejto situácii.
JUDr. Gabriel Bodnár - uviedol, že nevieme podať konkrétne stanovisko na tomto
zasadnutí OcZ, nakoľko musíme dodržiavať platné nariadenia a legislatívu, obec má však
záujem aj naďalej podporovať šport v obci.
Ing. Mária Melicherová - upozornila, že OFK bola v minulom aj v tomto roku obcou
poskytnutá dotácia, ktorá však doposiaľ v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácie
z rozpočtu obce nebola zo strany OFK riadne zúčtovaná ani v r. 2017, ani v r. 2018.
Prítomní zástupcovia OFK uviedli, že k situácii nezúčtovania poskytnutej dotácie došlo
z personálnych dôvodov a prisľúbili zjednanie nápravy.
Poslanci v spoločnej diskusii spoločne prehodnotili súčasnú situáciu v OFK a informáciu
o činnosti OFK Batizovce zobrali na vedomie.
K 11) Interpelácie poslancov, diskusia
Ľubomír Šoltís
- požiadal o informáciu, či na Jurkovičovej ulici sú napojené na kanalizáciu všetky domy.
Upozornil, že by bolo potrebné pripojiť všetky domy, aby v budúcnosti nedochádzalo
k rozkopávkam miestnej komunikácie, ktorú plánujeme zrekonštruovať.
Starosta - je predpoklad, že už sú napojené všetky domy.
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- upozornil na poruchu verejného osvetlenia na Záhradnej ulici pred rodinným domom p.
Jurčišina;
- informoval o aktivitách DHZ;
- upozornil, že na novovybudovanej zastávke autobusu po daždi neodteká voda;
Starosta - uvedený nedostatok bol už odstránený.
- požiadal o informáciu, kedy sa bude schvaľovať nový rozpočet obce;
Starosta - rozpočet budú schvaľovať už novozvolení poslanci.
Ing. Mária Melicherová - doplnila informáciu, že pripomienky, požiadavky a návrhy
týkajúce sa nového rozpočtuje možné predkladať už teraz, aby boli zapracované do návrhu
rozpočtu.
Ing. František Lizák
- požiadal o informáciu, kedy sa budú realizovať práce pri uložení optického kábla v obci.
Starosta - výkopové práce sa začnú na budúci v jarných mesiacoch.
Jaroslav Kuzmík
- požiadal o informáciu, či boli upozornení na zákaz vypúšťania dažďovej vody do obecnej
kanalizácie tí občania, ktorí tento zákaz porušujú, napr. na Záhradnej ulici.
Starosta - občania boli na tento zákaz upozornení. V kontrole napojenia na splaškovú
kanalizáciu sa bude naďalej pokračovať skúškou formou zadymovania potrubia.
Marián Chromek
-navrhol v jarných mesiacoch na Jurkovičovej ulici upraviť komunikáciu, nakoľko je vo
veľmi zlom technickom stave;
Starosta - preveríme možnosti úpravy komunikácie podľa dostupných finančných možností
obce.
- informoval o výlete na Dukle, ktorý zorganizovala športová komisia ;
- informoval o pláne športovej komisie usporiadať v mesiaci december tradičný pingpongový
turnaj „Batizovská vločka“.
Mgr. Cyril Nemec
- požiadal o informáciu, či sa výstavba optiky plánuje aj v lokalite Pánske záhrady;
Starosta - výstavba je plánovaná aj v uvedenej lokalite.
- upozornil, že je potrebné dosýpať terén pri ceste za cintorínom.
v

Marta Serfelová
- požiadala o informáciu ako bol vyriešený problém s kozami pasúcimi sa na cintoríne;
Starosta - vykonávame častejšie hliadky na cintoríne, aby sa zabránilo ďalším škodám.
- na podnet obyvateľov z Hviezdoslavovej ulice požiadala o možnosť zriadenia prechodu pre
chodcov cez štátnu cestu;
Starosta - je spracovaná projektová dokumentácia na riešenie dopravnej situácie v obci.
V budúcnosti je to možné zahrnúť do rozpočtu a prechod pre chodcov spolu s potrebným
vybudovaním chodníka zrealizovať.
- znova predložila požiadavku dôchodcov v obci na rozvoz stravy, skonštatovala, že hotel
Guľa rozvoz stravy pre dôchodcov nezabezpečuje, no p. Dračka firma Martek rozváža
stravu v obci, avšak bez finančného príspevku od obce pre dôchodcov. Požiadala o možnosť
zabezpečenia stravy pre dôchodcov aj s príspevkom od obce prostredníctvom firmy Martek.
Starosta - zvážime všetky možnosti týkajúce sa zabezpečenia rozvozu stravy pre dôchodcov
v obci.
- upozornila, že pri rodinnom dome p. Krejnusa nesvieti verejné osvetlenie:
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Starosta - porucha už bola odstránená.
- informovala o zasadnutí školskej rady pri MŠ Batizovce - tlmočila poďakovanie za dobrú
spoluprácu s obcou a upozornila na problémy v areáli MŠ, kde sa v poobedňajších
a večerných hodinách zdržiavajú prevažne rómski občania, je potrebné zrekonštruovať
terajšie oplotenie areálu MŠ.
Ing. Patrik Františka
- upozornil na túlavých psov pri škole
Starosta - odchyt psov v obci vykonávame 2 x ročne, opäť oslovíme firmu, ktorá vykonáva
kontumáciu túlavých psov.
v

Ľubomír Soltís
- navrhol v ďalšom čísle obecných novín sumarizovať činnosť v obci za celé volebné
obdobie;
- informoval, že od 21.09.2018 vzniklo občianske združenie Folklórna skupina Batizovce.
K 12) Návrh na uznesenie
Mgr. Cyril Nemec prečítal prítomným poslancom návrh na uznesenia zo zasadnutia OcZ.
Uznesenia z 31. zasadnutia OcZ sú súčasťou tejto zápisnice.
K 13) 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 05. 11. 2018

Overovatelia zápisnice:

Jaroslav Kuzmík
Marián Chromek

Zapisovateľka:

Anna Zacharová
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UZNESENIA

z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach, konaného dňa 31. 10. 2018
Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia:

K 2) Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
Uznesenie č. 491/2018
OcZ schvaľuje návrh programu zasad;

Dňa 05. 11. 2018

ýfv pozvánke.

JUDr. Gabriel Bodnár; starosta obce

Uznesenie č. 492/2018 \j
OcZ schvaľuje overovateľov zápisnice Jaroslava Kuzmíka, Mariána Chromeka
a zapisovateľku zápisnice Annu Zaráarovúr'''
")
/

Dňa 05. 11. 2018

JUDr. Gabriel Bodnár^SÍarosta obce

Uznesenie č. 493/2018
OcZ volí Mgr. Cyrila Nemca a Mgr. Vladimíra Andraša za členov návrhovej komisie.

Dňa 05. 11. 2018

JUDr. Gabriel Bodnár, starosta

K 3) Správa o kontrole plnenia uznesení OcZ, odpovede na interpelácie poslancov
z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
Uznesenie č. 494/2018
OcZ berie na vedomie Správu o/kontr

Dňa 05. 11.2018

JUDť. Gabr

Uznesenie č. 495/2018
OcZ berie na vedomie odpovede
z predchádzajúcich zasadnutí O cZ./

Dňa 05. 11. 2018

ufenesení prijatých OcZ.

•K“;
r, starosta obce

starosliL obce na
t
y
j

JUDr. Gabriel B,odnár. starosta obce
1/
v

interpelácie

poslancov

OcZ
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K 4) Správa o vykonaných kontrolách:
Kontrola dodržiavania VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady a Kontrola odmeňovania poslancov za obdobie 2014 - 2018
Uznesenie č. 496/2018
OcZ berie na vedomie Správu o vykonaných kontrolách: Kontrola dodržiavania VZN
o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Kontrola
odmeňovania poslancov za obdobie 2014 - 201£.

Dňa 05. 11. 2018

JUDjr. Gabriel Bodná**; starosta obce

//
—
K 5) Návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2018
Uznesenie č. 497/2018
/?
OcZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2018^)2. rozpočtové opatrenie.

Dňa 05. 11. 2018

JUDr. Gabriel Bodnár,

Uznesenie č. 498/2018
OcZ berie na vedomie Rozpočtové opatrení

stupjbce vykonané v roku 2018.
[q

Dňa 05. 11. 2018

JUDr: Gabriel Bodnár^ starosta

7 ^

K 6) Prerokovanie žiadosti Ing. Bohuslava Pisára o odkúpenie pozemku vo vlastníctve
obce
Uznesenie č. 499/2018
OcZ schvaľuje zámer odpredať Ing. Bohuslavovi Pisárovi, bytom Nová Lesná 91 pozemok

Dňa 05. 11. 2018

JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce

'2 ^

Uznesenie č. 500/2018
OcZ schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného majetku - pozemku KN E pare.č. 3177 vo
vlastníctve Obce Batizovce zapísaného na LV č. 1 Ing. Bohuslavovi Pisárovi, bytom Nová
Lesná 91 z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:
- pozemok KN E pare.č. 3177, ktorý zasahuje pod stavbu rodinného domu je súčasťou
pozemku KN C pare.č. 134/3.

/
................./{/

Dňa 05. 11.2018
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K 7) Prerokovanie žiadosti MUDr. Jozefa Timkoviča a Márie Timkovičovej
o uzatvorenie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na umiestnenie NN prípojky
Uznesenie č. 501/2018
OcZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena za účelom
uloženia NN rozvodov s MUDr. Jozefom Timkovičom a Máriou Timkovičovou, bytom Kpt.
Nálepku 869/101, Svit na pozemku vedenom na LV č. 1 v k. ú. Batizovce KN-C pare.č.
5247 bezodplatne na dobu neurčitú.
^
^ f
/
, /

Dňa 05. 11. 2018

JUDr, Gabriel Bodnár,"srarosta..o

K 8) Prerokovanie žiadosti Jána
bytových domov

ucha o stanovisko k investičnému zámeru zástavby

Uznesenie č. 502/2018
OcZ neschvaľuje začatie procesu prerokovania a schválenia zmeny a doplnku Územného
plánu obce Batizovce v zmysle predloženého návrhu zmeny funkčného využitia pozemku KN
C pare. č. 5196/1 na plochu pozerp'ku bytový*

Dňa 05. 11. 2018

JUDr. Gabriel Bodnár, stapstä^obcj^

//
,
K 9) Prerokovanie a schválenie Požiarneho poriadku obce
Uznesenie č. 503/2018
OcZ schvaľuje Požiarny poriadokýôbce

Dňa 05. 11.2018
K 10) Rôzne

JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce
//

Uznesenie č. 504/2018
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 a za vykonanú prácu počas
volebného obdobia vo funkcii veliteľa DHZ Batizovce vo výške 850,- €
- Mgr. Vladimírovi Andrašovi za vedenie pamätnej knihy vo výške 350,- €
- Mariánovi Chromekovi za aktívny prístup k vedeniu komisie mládeže a športu a za aktivitu
v oblasti športu vo výške 400,- €
- Jaroslavovi Kuzmíkovi za aktívny prístup k vedeniu komisie výstavby, územného
plánovania a životného prostredia a verejného poriadku a za pomoc pri organizovaní
obecných akcií vo výške 400,- €
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- Ing. Františkovi Lizákovi za pomoc pri organizovaní obecných akcií a za aktívny prístup
k vedeniu komisie finančnej a správy majetku vo výške 350,- €
- Marte Serfelovej za aktívny prístup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa verejných
vecí vo výške 250,- €
- Štefanovi Frankoví za aktívny prístup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa verejných
vecí vo výške 200,- €
- Ing. Patrikovi Františkovi za aktívny prístup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa
verejných vecí vo výške 200,- €
- Mgr. Cyrilovi Nemcovi za aktívny prístup k riešeniu rôznych podnetov týkajúcich sa
verejných vecí vo výške 200,- ft
f

Dňa 05. 11. 2018

JUDr. Gabriel BodnáiS ta ro sta obce

Uznesenie č. 505/2018 ^
OcZ schvaľuje vyplatenie náhrady platu starostu JUDr. Gabriela Bodnára za nevyčerpanú
dovolenku za rok 2018 v rozsahu sräolu 12

Dňa 05. 11.2018
Uznesenie č. 506/2018
OcZ berie na vedomie informáciu £ činnosti

Dňa 05. 11.2018

JUDr.

Návrhová komisia:

Mgr. Cyril Nemec
Mgr. Vladimír Andraš

Prezenčná listina
z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Batizovciach, konaného dňa 31.10.2018

Marián Chromek
Jaroslav Kuzmík
Ing. František Lizák
Mgr. Cyril Nemec
v

Marta Serfelová
Ing. Angela Františková
Vladimír Belák
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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
31. zasadnutie obecného zastupiteľstva

na deň 31. 10. 2018 /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 o vykonaných kontrolách:
- Kontrola dodržiavania VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
- Kontrola odmeňovania poslancov za obdobie 2014 - 2018
5. Návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2018
6. Prerokovanie žiadosti Ing. Bohuslava Pisára o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
7. Prerokovanie žiadosti MUDr. Jozefa Timkoviča a Márie Timkovičovej o uzatvorenie
budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na umiestnenie NN prípojky
8. Prerokovanie žiadosti Jána Keďucha o stanovisko k investičnému zámeru zástavby
bytových domov
9. Prerokovanie a schválenie Požiarneho poriadku obce
10. Rôzne
11. Interpelácie poslancov, diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

Batizovce 25. 10. 2018

Zverejnené: 25. 10. 2018

