Zápisnica
Z 34. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bátovce,
konaného dňa 31.01.2018.
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Ing. Peter Burčo, starosta obce
Poslanci : Bernát Jozef, Címer Ladislav, Gímešová Renata, Maľa Daniel,
Straka Ivan, Ďurovič Vojtech, Ing. Kováčová Erika, Ráchelová
Danica,Ing.Selieni Peter
Neprítomní:
Ďalší prítomní: Ing. Višňová, Kopanicová, Pacherová, Zacharová
Verejnosť: Maťová, Chrobáková, Maľová
PROGRAM :
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa
3.
4. Návrh dotácií z rozpočtu obce FO a PO na území obce
5. Zámer č. 4/2017 odpredať časť pozemku p. Kubekovi Milanovi podľa GP
6. Správa nezávislého audítora k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke
k 31.12.2016
7. Správa starostu o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh uznesenia
11. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie zasadnutia otvoril Ing. Peter Burčo, starosta obce a privítal všetkých prítomných.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 9. OZ je uznášania schopné.
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátovce
Schvaľuje program zasadnutia
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa
3. Kontrola uznesenia z posledného zasadnutia
4. Návrh dotácií z rozpočtu obce FO a PO na území obce
5. Zámer č. 4/2017 odpredať časť pozemku p. Kubekovi Milanovi podľa GP
6. Správa nezávislého audítora k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke
k 31.12.2016
7. Správa starostu o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh uznesenia
11. Záver
uznesenie č. 34/I/2018
Hlasovanie:

za:

9 (Bernát, Címer, Gímešová, Ďurovič,Straka

Ráchelová,Ing.Selieni, Maľa,Ing.Kováčová )
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa
Návrhová komisia:
Ráchelová Danica, Bernát Jozef
Overovatelia zápisnice: Címer Ladislav, Ďurovič Vojtech
Zapisovateľka:
Ratulovská Iveta
uznesenie č. 34/II/2018
Hlasovanie:

za:

9 (Bernát, Címer, Gímešová,Ďurovič,Straka
Ráchelová,Ing.Selieni,Maľa,Ing.Kováčová )
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 3 Kontrola uznesenia od posledného zasadnutia
-

-

VZN č. 1/2018 upravené v platnosti
VZN č. 2/2018 upravené v platnosti
schválená 3. úprava rozpočtu
správa hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu 2018 zobratá na vedomie
rozpočet na rok 2018 aj predbežný rozpočet na roky 2019 a 2020 vzatý na vedomie
a schválený upravený návrh rozpočtu na rok 2018
správa o finančnej kontrole dodržiavania a uplatňovania VZN a interných noriem obce
vzatá na vedomie
schválený záver č. 4 na odpredaj časti pozemku p. Kubekovi Milanovi
súhlas so zmenou druhu pozemku p. Baďurovi Jánovi
súhlas so zmenou druhu pozemku p. Balašov Nikita a Ing. Balašová Etela
správa o finančnej kontrole vybavovania sťažností a petícií na rok 2017 vzatá na
vedomie
schválený plán kontrol hlavnej kontrolórky na rok 2018
správa zo zasadnutia bytovej komisie vzatá na vedomie
schválený zoznam náhradníkov obecných nájomných bytov
schválený plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018
správu starostu o oneskorenom podaní žiadostí na poskytnutie dotácií právnickým
a fyzickým osobám z rozpočtu obce vzatá na vedomie a odporučené akceptovať
všetky žiadosti
žiadosť o NFP na projekt „Stavebné úpravy Materskej školy Bátovce podaná

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátovce
berie na vedomie
správu o kontrole uznesenia
uznesenie č. 34/III/2018
K bodu 4. Návrh dotácií z rozpočtu obce FO a PO na území obce
Starosta obce informoval o žiadostiach na dotácie z rozpočtu obce FO a PO na území obce
v zmysle VZN č. 6/2016 a predniesol návrh na poskytnutie. OZ schválilo návrh.

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátovce
schvaľuje
dotácie z rozpočtu obce FO a PO na území obce v zmysle VZN č. 6/2016 podľa návrhu
uznesenie 34/IV/2018
Hlasovanie:

za:

9 (Bernát, Címer, Gímešová,Ďurovič,Straka
Ráchelová,Ing.Selieni,Maľa,Ing.Kováčová )
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 5. Zámer č. 4/2017 odpredať časť pozemku p. Kubekovi Milanovi podľa GP
Poslanci schválili odpredaj časti pozemku Kubekovi Milanovi.
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátovce

-

schvaľuje
odpredaj časti pozemku Kubekovi Milanovi v zmysle zámeru č. 4/2017 v cene 2€/m2
zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na parcele
č. 8474/8 v prospech vlastníka pozemku p.č. 8474/2 vo vlastníctve Obec Bátovce,
935 03 Bátovce č. 2 v rozsahu odčleneného GP č. 014/2017 vypracovaným Ing.
Antóniou Kováčovou – Geodetické práce, 953 01 Zlaté Moravce zo dňa 5.12.2017.

Uznesenie č.34/V/2018
Hlasovanie:

za:

9 ((Bernát, Címer, Gímešová, Ďurovič,Straka
Ráchelová,Ing.Selieni,Maľa,Ing.Kováčová )

proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 6 .Správa nezávislého audítora k individuálnej a konsolidovanej účtovnej
závierke k 31.12.2016
Starosta informoval o správe nezávislého audítora k individuálnej a konsolidovanej účtovnej
závierke k 31.12.2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Bátovce
berie na vedomie
správu nezávislého audítora k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2016
uznesenie č. 34/VI/2018
K bodu 7 Správa starostu o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia
-

NFP MŠ Bátovce žiadosť podaná – rekonštrukcia strechy, rekonštrukcia interiéru,
omietky podlahy v triedach
žiadosť na environmentálny fond na rigoly pri ceste

-

od 1.1. ČOV prevzal ako dozor p. Lackovič
obec prechádza na nový počítačový program Urbis
projektová dokumentácia na prestrešenie Gazdovského dvora, stavebné povolenie do
marca
uskutoční sa stretnutie skupiny Tekov-Hont
kronika na odsúhlasenie 2009-2016
zmluva na rekonštrukciu ZŠ – zateplenie strechy
koštovka sa bude konať 21.4.2018
poďakovanie za pomoc pri organizovaní Richtárskeho plesu
uskutočnila sa hasičská výročná schôdza – bude výzva na rekonštrukciu hasičských
zbrojníc – riešilo by sa odvodnenie budovy
vyúčtoval sa kamerový systém
7.4. prídu do obce pisatelia monografie obce

uznesenie č. 34/VII/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátovce
Berie na vedomie
Správu starostu obce o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia
K bodu 8 Rôzne
-

odpredaj časti pozemku Kňazovičovi Ľubomírovi

Obecné zastupiteľstvo Obce Bátovce

-

schvaľuje
odpredaj časti pozemku Kňazovičovi Ľubomírovi v zmysle zámeru č. 3/2017 v cene
3,50€/m2

-

žiadosť p. Zorgovského o úľavu na platbu energií za rok 2017

-

schvaľuje
úľavu na platbu energií za rok 2017 pre Lekáreň v Bátovciach v sume 300€

Hlasovanie:

za:

9 ((Bernát, Címer, Gímešová, Ďurovič,Straka
Ráchelová,Ing.Selieni,Maľa,Ing. Kováčová )
proti :
0
zdržal sa: 0

uznesenie 34/VIII/2018
K bodu 9 Diskusia
-

p. Ďurovič – darované pozemky pod bytovkami

K bodu 10 Návrh uznesenia
Starosta obce požiadal p. Ráchelovú o prečítanie návrhu uznesenia.

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrh na uznesenie
Hlasovanie:

za:

9 (Bernát,Címer,Gímešová, Ďurovič,Straka
Ráchelová,Ing.Selieni,Maľa,Ing.Kováčová)

proti :
0
zdržal sa: 0
uznesenie č. 34/IX/2018
K bodu 14. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zapísal/(a): Ratulovská Iveta
.................................................
starosta obce
....................................................
Címer Ladislav
overovatelia

…......................................
zástupca starostu obce
........................................
Ďurovič Vojtech
overovatelia

