UZNESENIE Z 35. ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH
ZO DŇA 10. FEBRUÁRA 2014
387/2014
Uznesenie
k programu rokovania OZ
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách:
a/ schvaľuje
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Schválenie programu
Určenie zapisovatel'a a overovatel'ov zápisnice a vol'ba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení z predošlých zasadnutí obecného zasadnutia
Rozpis rozpočtu pre ZŠ slovenskú a ZŠ JK s VJM Bátorove Kosihy na rok
2014 a monitorovacia správa obce Bátorove Kosihy.
6. Správa z úseku miestnych daní a poplatkov o výbere a správe daní za rok
2013.
7. Správa o činnosti Spoločného stavebného úradu Bátorove Kosihy za rok
2013.
8. Správa o činnosti Kultúrneho domu za rok 2013 a plán práce na rok 2014.
9. Transféry a dotácie z rozpočtu obce v roku 2014 pre športové a záujmové
združenia.
10. Schválenie zámeru prevodu parcely č. 184/5 o výmere 1450 m2 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
11. Schválenie zámennej zmluvy s Vincentom Beke podľa geometrického plánu.
12. Západoslovenská distribučná, a.s. – schválenie zmluvy o zriadení vecného
bremena na p.č. 1237/1,2.
13. Informatívna správa o podaných žiadostiach o dotácii.
14. Aktuálne otázky
15. Interpelácie
16. Diskusia
17. Návrh na uznesenie
18. Záver
b/ určuje
dvoch overovateľov 35. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bátorovych Kosihách
nasledovne:
-

Štefan Bábindeli
PaedDr. Tamás Bóna

Mgr. Roland Labancz
Starosta obce

UZNESENIE Z 35. ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH
ZO DŇA 10. FEBRUÁRA 2014
388/2014
Uznesenie
ku kontrole plnenia uznesení z predošlých zasadnutí OZ
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách
a/ berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení z predošlých zasadnutí obecného zastupiteľstva.
b/ ruší
- Uznesenie č. 75/2011 zo dňa 19. septembra 2011 – neplatný zákon
- Uznesenie č. 108/2011 zo dňa 24. októbra 2011 – neplatný zákon
- Uznesenie č. 216/2012 zo dňa 19. júla 2012 – Ing. Cséplı Gábor

UZNESENIA Z 3. RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V BÁTOROVYCH KOSIHÁCH ZO DŇA 12. JANUÁRA 2011
17/2011
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách:
a/ ukladá
Komisii pre regionálny rozvoj a ochranu životného prostredia vypracovať návrh
riešenia odvádzania spodných vôd z katastra obce a návrh financovania tohto
riešenia.
Termín: nasledujúce zasadnutie OZ Zodpovedný: predseda komisie pre RR
a ochrana ŽP
Plnenie: O stave plnenia úlohy bude informovať predseda komisie.
(6. apríla 2011???)
Nebola doteraz podaná informácia.
UZNESENIA Z 4. RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH ZO DŇA 06. APRÍLA 2011
23/2011
uznesenie
k informatívnej správe o plnení uznesení
Obecného zastupiteľstva v Bátorovych Kosihách
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách:

B/ ukladá
1. Úlohu vyhotoviť geohydrologickú mapu Obce Bátorove Kosihy z dôvodu
vyriešenia ťažkostí spodnými vodami v obci
Termín: do 31.5.2011 Zodpovedný: prednosta OcÚ
Bátorove Kosihy
Plnenie: 1. Geohydrologická mapa obce ešte nie je zabezpečená.
75/2011
Uznesenie k postupu vymáhania daňových nedoplatkov
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách:
b/ ukladá
1. dôkladne postupovať pri vymáhaní daňových nedoplatkov podľa zákona
č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov.
Termín: priebežne Zodpovedná: Szabóová
Plnenie: Úloha 1. je stála,
Uznesenie č. 75/2011 navrhujem zrušiť, nakoľko zákon č. 511/1992 Zb.
bol zákonom č. 563/2009 Z.z. zrušený, a podľa § 165 ods. 2
prechodné obdobie dňom 31.12.2011 skončilo.
UZNESENIA Z 8. RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V
BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH ZO DŇA 24. OKTÓBRA 2011
108/2011
uznesenie k správe o vymáhaní daňových a nedaňových pohľadávok
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách:
b/ ukladá
Naďalej dôkladne postupovať pri vymáhaní daňových nedoplatkov podľa zákona č.
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov.
Termín: priebežne v roku 2012 Zodpovedný: prednosta OcÚ
c/ žiada
Starostu obce, aby zabezpečil vymáhanie daňových nedoplatkov podpísaním
rozhodnutí o začatí o daňových exekučných konaní.
Termín: do 31.12.2011 Zodpovedný: prednosta OcÚ
PLNENIE: Úloha je stála a plní sa priebežne.
Uznesenie č. 75/2011 navrhujem zrušiť, nakoľko zákon č. 511/1992 Zb.
bol zákonom č. 563/2009 Z.z. zrušený, a podľa § 165 ods. 2
prechodné obdobie dňom 31.12.2011 skončilo.
UZNESENIA Z 10. RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH ZO DŇA 16. DECEMBRA 2011
121/2011
k VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2012
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách:
a/ schvaľuje

Všeobecne záväzného nariadenie č. 4/2011 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012 zverejnenej
dňa 16.11.2011 a vyhlásenej dňa 16.12.2011 s účinnosťou od 1.1.2012.
b/ ukladá
Prednostovi Obecného úradu v Bátorovych Kosihách zabezpečiť realizáciu
Všeobecne záväzného nariadenia obce Bátorove Kosihy o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012.
Termín: priebežne od 01.01.2012 Zodpovedný: prednosta OcÚ
Plnenie: Od 1.1.2012 obec postupuje podľa VZN č. 4/2011 – úloha je stála.
Úloha bola v roku 2012 splnená, navrhujem zo sledovania vynechať.
122/2011
k VZN č. 1/2011 o podmienkach prideľovania nájomných bytov
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách:
a/ schvaľuje
VZN č. 5/2011 o podmienkach prideľovania nájomných bytov ktorým sa mení a
dopĺňa VZN č. 1/2011 obce Bátorove Kosihy.
b/ ukladá
Prednostovi Obecného úradu v Bátorovych Kosihách zabezpečiť realizáciu
Všeobecne záväzného nariadenia obce Bátorove Kosihy o podmienkach
prideľovania nájomných bytov.
Termín: priebežne od 01.01.2012 Zodpovedný: prednosta OcÚ
Plnenie: Od 1.1.2012 obec postupuje podľa VZN č. 5/2011 – úloha je stála.
UZNESENIE Z 20. RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH ZO DŇA 19. júla 2012
212/2012
Uznesenie k žiadosti PD Bátorove Kosihy vo veci predaja
pozemkov parc. č. 1559, 1560, 1561/1, 1562/1
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách:
a/ schvaľuje
S predajom pozemkov nachádzajúcich sa v obci Bátorove Kosihy, kat. územie
Bátorove Kosihy a Katastrálnym úradom Nitra, Správa katastra Komárno vedených
na liste vlastníctva č. 2040 vo vlastníctve obce Bátorove Kosihy v podiele 1/1k celku
ako parcely registra „E“:
Parcelné č. 1559 o výmere 2676 m2, druh pozemku orná pôda
Parcelné č. 1560 o výmere 410 m2, druh pozemku orná pôda
Parcelné č. 1561/1 o výmere 241134 m2, druh pozemku orná pôda
Parcelné č. 1562/1 o výmere 23580 m2, druh pozemku orná pôda
S tým, že PD Bátorove Kosihy ku schváleniu predaja predloží Obecnému úradu
Bátorove Kosihy znalecký posudok o všeobecnej hodnote predmetných pozemkov.
b/ doporučuje
Jednať s PD Bátorove Kosihy ohľadne predaja pozemkov nachádzajúcich sa v obci
Bátorove Kosihy, kat. územie Bátorove Kosihy a Katastrálnym úradom Nitra, Správa
katastra Komárno vedených“
1. na liste vlastníctva č. 1488 vo vlastníctve PD Bátorove Kosihy v podiele 1/1

k celku ako parcely registra „C“.
parcelné č. 752/15 o výmere 7155 m2, zastavané plochy a nádvoria
parcelné č. 3073/1 o výmere 4445 m2, zastavané plochy a nádvoria
2. na liste vlastníctva č. 3614 vo vlastníctve PD Bátorove Kosihy v podiele 1/1
celku ako parcely registra „E“:
parcelné č. 1224/1 o výmere 18254 m2, ostatné plochy
parcelné č. 1225 o výmere 2639 m2, ostatné plochy
parcelné č. 1226 o výmere 4280 m2, ostatné plochy
Termín: do 31.08.2012 Zodpovedný: prednosta OcÚ
Termín: do 31.08.2012 Zodpovedný: Anikó Tóthová
zástupca starostu obce
Plnenie: PD Bátorove Kosihy má záujem riešiť uvedenú problematiku....
216/2012
Uznesenie k žiadosti Ing. Cséplı Gábor, o predaj pozemku
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách:
a/ schvaľuje
zámer na predaj nehnuteľnosti časť pozemku parc. č. 364/12 v kat. úz Bátorove
Kosihy s osobitným zreteľom.
Chýba ukladacia časť uznesenia
PLNENIE: Predaj je možné realizovať podľa § 9a ods. 8 písm. b), ale bude
potrebný Znalecký posudok.
Uznesenie bude potrebné upraviť, nakoľko na uvedenú parcelu je
Vyhotovený geometrický plán a číslo parcely ako aj výmera sú iné.
Vzhľadom na skutočnosť, že Ing. Gábor Cséplı zomrel, navrhujem
uznesenie zrušiť.
UZNESENIE Z 22. RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH ZO DŇA 20. septembra 2012
236/2012
Uznesenie k žiadosti Izsákovej Eleonóry, SHR a Eriky Szabó – ANDORA s.r.o.
o pridelenie do užívania poľnohospodárskych pozemkov
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách:
žiadosť Eleonóry Izsákovej, SHR a Eriky Szabó – ANDORA, s.r.o. o pridelenie do
užívania poľnohospodárskych pozemkov.
b/ žiada
aby, na najbližšom zasadnutí sa zaoberalo s pozemkami, ktoré užíva – prenajíma
PD.
PLNENIE: Výkaz všetkých pozemkov je vyhotovený, ktoré bude potrebné ešte
spresniť s PD.
Vzhľadom na skutočnosť, že zmluva o nájme pozemkov s PD
Bátorove Kosihy bola podpísaná aj na ďalšie roky, navrhujem
uznesenie považovať za splnenú a vynechať zo sledovania.

245/2012
Uznesenie k schváleniu sobášiacich
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách:
a/ schvaľuje
pre matričný úrad obce Bátorove Kosihy
s ú č i n n o s ť o u o d : 20. novembra 2012
1. za sobášiacich : Mgr. Roland LABANCZ
Anikó TÓTHOVÁ
Ing. Zoltán NOSZKAI
2. sobášne dni : v pracovných dňoch Š T V R T O K
v dňoch pracovného voľna S O B O T A
3. miesto na uzavretie manželstva: Obradná miestnosť – Sobášna sieň
v budove Obecného úradu
v Bátorovych Kosihách
b/ ukladá
Matričnému úradu obce Bátorove Kosihy postupovať podľa schváleného uznesenia.
PLNENIE: Úloha sa plní priebežne.
UZNESENIE Z 25. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH ZO DŇA 17. DECEMBRA 2012
276/2012
Uznesenie k prehodnoteniu zmluvy o odvoz odpadu
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách:
a/ schvaľuje
prehodnotenie zmluvy o odvoz odpadu s BRANTNER Nové Zámky s.r.o.
PLNENIE: Zmluva o dielo s BRANTNER Nové Zámky s.r.o. na zber a odvoz
komunálneho odpadu bola ku dňu 31.12.2012 ukončená.
Od 1.1.2013 zber a odvoz komunálneho odpadu zabezpečuje Clean
city s.r.o. a uloženie odpadu REKO Recycling s.r.o. na základe
objednávky. Toho času sa pripravujú súťažné podklady k vyhláseniu
verejného obstarávania.
Informácia je bodom rokovania OZ.
Verejné obstarávanie ešte nebolo vyhlásené.
Vzhľadom na skutočnosť, že Zmluva o dielo s BRANTNER Nové Zámky s.r.o.
bola ku dňu 31.12.2012 prehodnotená a ukončená, navrhujem uznesenie
považovať za splnené a vynechať zo sledovania.
UZNESENIE Z 26. RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH ZO DŇA 23. januára 2013
287/2013
Uznesenie k informácii o problémoch náhradného ubytovania
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách:
a/ berie na vedomie

informáciu o problémoch náhradného ubytovania v obci Bátorove Kosihy.
b/ žiada
komisiu pre zdravotníctvo a sociálne veci, na vypracovanie návrhu na riešenie
bytových náhrad resp. náhradného ubytovania v obci Bátorove Kosihy.
Termín: do 27.02.2013 Zodpovedná: komisiu pre zdrav.a soc.
veci
PLNENIE: Návrh riešenia predloží predseda komisie pre zdravotníctvo
a sociálne veci.
Riešenie nebola predložené.
UZNESENIE Z 27. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH ZO DŇA 27. FEBRUÁRA 2013
301/2013
Uznesenie k rozdelenie transferov športovým organizáciám
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách:
a/ schvaľuje
návrh komisie pre školstvo a vzdelávanie, a pre kultúru pri OZ v Bátorovych Kosihách
na rozdelenie schválených finančných prostriedkov pre jednotlivé civilné organizácie
obce na rok 2013 nasledovne:
P.č. Organizácia: Suma v €:
1. Červený kríž 150
2. OZ ALAP 400
3. Tálentum NF 100
4. Združenie Rómov 250
5. OZ Brehuľa 200
6. OZ SZEGAB 2000
7. BICS (0) 300
Spolu: 3400
b/ ukladá
Obecnému úradu v Bátorovych Kosihách zabezpečiť
- zaslanie výpisu z uznesenia civilným organizáciám
Zodpovedný: prednosta obecného úradu
- prevod finančných prostriedkov na účty civilných organizácií v zmysle tohto
uznesenia
Zodpovedný: prednosta
obecného úradu
Plnenie: 1) Uznesenia boli zaslané, podpora podľa finančných možností obce.
2) Finančné prostriedky sú poukázané, okrem OZ BICS a Tálentum.
Nakoľko uznesenie sa týka roku 2013, navrhujem uznesenie považovať za
splnené a vynechať zo sledovania.
302/2013
Uznesenie k rozdeleniu transférov športovým oddielom našej obce
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách:
a/ schvaľuje
1. Návrh komisie pre šport a verejný poriadok pri OZ v Bátorovych Kosihách na
rozdelenie schválených finančných prostriedkov pre jednotlivé športové oddiely obce

na rok 2013 nasledovne:
P.č. Organizácia: Suma v €:
1. FC Bátorove Kosihy (8700) 9500
2. ŠK Bátorove Kosihy 2900
3. JBK Bátorove Kosihy 2000
4. TJ Body Club Bátorove Kosihy 4500
5. B.K. Moto Klub Bátorove Kosihy 900
6. OZ Basketbulls Bátorove Kosihy 200
Spolu: 19200 20000
2. V prípade zníženia transferov súmerné zníženie každému oddielu.
b/ ukladá
Obecnému úradu v Bátorových Kosihách zabezpečiť
- zaslanie výpisu z uznesenia športovým organizáciám
Termín: 14 dní od schválenia uznesenia Zodpovedný: prednosta
obecného úradu
- prevod finančných prostriedkov na účty športových organizácií v zmysle tohto
uznesenia
Zodpovedný: prednosta obecného úradu
Plnenie: 1) Uznesenia boli zaslané, podpora podľa finančných možností obce.
2) Finančné prostriedky sú poukázané, okrem poukázania poslednej
splátky pre FC Bátorove Kosihy.
Nakoľko uznesenie sa týka roku 2013, navrhujem uznesenie považovať za
splnené a vynechať zo sledovania.
304/2013
Uznesenie k dohody o urovnaní medzi Slovenským pozemkovým fondom
a Obcou Bátorove Kosihy
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách:
a/ schvaľuje
Dohodu o urovnaní medzi:
Slovenský pozemkový fond
so sídlom: Búdková 36, 817 15 Bratislava
IČO: 17 335 345
DIČ: 2021007021
zastúpený: Ing. Gabriela Matečná, generálna riaditeľka SPF
Ing. Róbert Poloni, námestník generálnej riaditeľky SPF
Zapísaný v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I.,
Oddiel: Po, vložka číslo: 35/B
a
Obec Bátorove Kosihy
so sídlom: Bátorove Kosihy 873, 946 34 Bátorove Kosihy
IČO: 00 306 711
DIČ: 2021046731
zastúpená: Mgr. Roland Labancz – starosta obce
ktorej predmetom je Slovenským pozemkovým fondom uznanie vlastníckeho práva
Obce Bátorove Kosihy k nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa v obci Bátorove Kosihy,
katastrálne územie Bátorove Kosihy a vedených na Katastrálnom úrade v Nitre,
Správa katastra Komárno na liste vlastníctva č. 3112 ako parcely registra „C“
evidované na katastrálnej mape

– parcelné č. 1529/3, druh pozemku orná pôda o výmere
86556 m2,
– parcelné č. 1529/4, druh pozemku orná pôda o výmere
89187 m2,
– parcelné č. 1530, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere
4086 m2,
– parcelné č. 1531/1, druh pozemku orná pôda o výmere
585723 m2,
– parcelné č. 1541/1, druh pozemku orná pôda o výmere
332890 m2,
– parcelné č. 1541/2, druh vodné plochy o výmere 9162
m2,
– parcelné č. 1542/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2050
m2,
– parcelné č. 1542/3, druh pozemku orná pôda o výmere
244973 m2,
– parcelné č. 1542/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere
3739 m2,
v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku a vzdanie sa akýchkoľvek nárokov vo vzťahu
k uvedeným nehnuteľnostiam, bezodplatne, za účelom urovnania duplicitného
vlastníctva v zmysle poznámky zapísanej na LV č. 3112 v časti B:
Vlastnícke právo k parc. reg. „E“ KN č. 1529/1, 1529/4, 1530, 1531/1, 1541/1,
1541/2, 1542/1, 1542/3, 1542/4 bolo zápisom dotknuté podľa § 39 ods. 2 zák. č.
162/1995 Z.z. s poukazom na § 71 ods. 3 zák. 162/1995 Z.z. hodnovernosť
údajov katastra o práve k nehnuteľnosti bola spochybnená (C-1/2012).
Plnenie: K problematike sa robia právne analýzy.
Na Správu katastra Komárno je podaná žiadosť o prešetrenie.
315/2013
Uznesenie k žiadosti Mária Kiáneková, o prenájom bytu v dvojdome s.č. 759
blok „A“
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách:
a/ schvaľuje
Prenájom bytu „A“ v Dvojdome pod s.č. 759 v obci Bátorove Kosihy pre žiadateľa:
Mária Kianeková, Bátorove Kosihy č. 785
na dobu neurčitú za mesačné nájomné 130,- Eur + náklady za poskytnuté
služby, pričom uhradí finančnú zábezpeku vo výške 6-násobku mesačného
nájomného t.j. 780,- Eur.
b/ ukladá
Zabezpečiť vyhotovenie zmluvy o nájme a zverejniť na internetovej stránke obce
www.batorovekosihy.sk
Termín: do 31.3.2013 Zodpovedný: prednosta OcÚ
Plnenie: Zmluva o nájme je podpísaná, zo strany obce ešte nie je podpísaná,
nakoľko finančná zábezpeka ešte nie je uhradená v plnej výške. (zo
780,- € je uhradených 500,- €).
Zmluva o nájme je podpísaná, navrhujem uznesenie považovať za
splnené a vynechať zo sledovania.
*************************************************************************************************
UZNESENIE Z 33. ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH
ZO DŇA 16. DECEMBRA 2013.

370/2013
Uznesenie
K správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
za uplynulé obdobie
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách:
a/ berie na vedomie
Informatívnu správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie.
b/ ruší
- Uznesenie č. 41/2011 zo dňa 04. apríla 2011
- Uznesenie č. 68/2011 zo dňa 22. júna 2011
- Uznesenie č. 72/2011 zo dňa 19. septembra 2011
- Uznesenie č. 146/2012 zo dňa 16. februára 2012 - sobášiaci
- Uznesenie č. 151/2012 zo dňa 12. marca 2012 - záujemca odstúpil od
uzatvorenia zmluvy o nájme
- Uznesenie č. 186/2012 zo dňa 04. mája 2012 – sobášiaci
- Uznesenie č. 251/2012 zo dňa 05. decembra 2012 - neaktuálny znalecký
posudok
- Uznesenie č. 291/ 2013 zo dňa 23. januára 2013 - nakoľko Zmluva o nájme zo
strany Miroslava Palóa nie je podpísaná a pozemky ani neužíval
- Uznesenie č. 307/2013 zo dňa 27. februára 2013
- Uznesenie č. 317/2013 zo dňa 27. februára 2013
c/ schvaľuje
vymenovanie každého nesplneného uznesenia obecného zastupiteľstva Bátorove
Kosihy v bode programu zasadnutia OZ „Kontrola plnenia uznesení“ na každom
zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Plnenie: Uznesenia boli zrušené a nesplnené uznesenia sú vymenované.

UZNESENIE Z 33. ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH
ZO DŇA 16. DECEMBRA 2013.
372/2013
Uznesenie
k návrhu VZN č. 4/2013 o miestnych daniach a poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014.
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách:
a/ schvaľuje
Všeobecne záväzne nariadenie č. 4/2013 o miestnych daniach a poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014 zverejnenej dňa
15.11.2013 a s účinnosťou od 1.1.2014.
b/ ukladá
Prednostovi Obecného úradu v Bátorovych Kosihách zabezpečiť vyhlásenie
Všeobecne záväzného nariadenia obce Bátorove Kosihy o miestnych daniach a
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014 zverejnením
na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
Termín: 16.12.2013 Zodpovedný: prednosta OcÚ

Plnenie: VZN je zverejnená na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke
obce, úloha je stála a plní sa priebežne.
UZNESENIE Z 33. ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH
ZO DŇA 16. DECEMBRA 2013.
373/2013
Uznesenie
k rozpočtovému opatreniu č. 3 k rozpočtu r. 2013
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách:
a/ schvaľuje
rozpočet obce Bátorove Kosihy na rok 2013 s nasledovnými zmenami a úpravami:
Rozpočtové opatrenie č. 3 k rozpočtu r. 2013:
Položka č. : Kód:
Program: Názov: Pôvodne: Rozpočet: Úprava. Po úprave:
výdavková časť kapitálového
rozpočtu:
0640 714004 41 Nákup Avia Plošina 0 kapitálový 3 500 3 500
0510 714004 41 Nákup kontajnerového vozidla 0 kapitálový 4 000 4 000
príjmová časť bežného
rozpočtu:
111 001 41 Decentralizačná dotácia 640 000 bežný 7 500 647 500
Príjmová časť:

b/ ukladá
prednostovi Obecného úradu v Bátorovych Kosihách zabezpečiť zapracovanie
navrhnutých zmien a úprav do rozpočtu obce Bátorove Kosihy:
Termín: do 31.12. 2013 Zodpovedný: prednosta OcÚ
Plnenie: Rozpočtové opatrenie bolo zapracované do rozpočtu roku 2013.
UZNESENIE Z 33. ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH
ZO DŇA 16. DECEMBRA 2013.
374/2013
Uznesenie
k VZN č. 5/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení.
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách:
a/ schvaľuje
Všeobecne záväzne nariadenie č. 5/2013 obce Bátorove Kosihy o určení výšky
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl
a školských zariadení s účinnosťou od 1.1.2014.
b/ ukladá
Prednostovi Obecného úradu v Bátorovych Kosihách zabezpečiť vyhlásenie
Všeobecne záväzného nariadenia obce Bátorove Kosihy o určení výšky mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských
zariadení na rok 2014 zverejnením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke
obce.

Termín: 16.12.2013 Zodpovedný: prednosta OcÚ
Plnenie: VZN je zverejnená na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke
obce, úloha je stála a plní sa priebežne.
UZNESENIE Z 33. ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH
ZO DŇA 16. DECEMBRA 2013.
375 /2013
Uznesenie
k prevodu vodárenskej infraštruktúry vo vlastníctve
Obce Bátorove Kosihy do majetku
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách:
a/ neschvaľuje
S možnosťou pripravovaného vkladu vodárenskej infraštruktúry vo vlastníctve obce
Bátorove Kosihy do majetku Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.,
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra a ponechá si vodárenskú infraštruktúru
naďalej vo svojom majetku.
b/ ukladá

Zaslať uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bátorovych Kosihách na ZsVS, a.s.
Nitra.
Termín: Od 20.12.2013 Zodpovedný: prednosta OcÚ
Plnenie: Uznesenie bolo zaslané na ZsVS a.s.
UZNESENIE Z 33. ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH
ZO DŇA 16. DECEMBRA 2013.
376 /2013
Uznesenie
k zriadeniu školských rád a delegovanie členov za zriaďovateľa
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách:
a/ berie na vedomie
Výzvu zriaďovateľa na vykonanie volieb do školských rád základných škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bátorove Kosihy.
b/ deleguje
Za zriaďovateľa obec Bátorove Kosihy
1. Do školskej rady Základnej školy slovenskej:
1. Juhász Zoltán, Ing.
2. Noszkai Zoltán, Ing.
3. Bárczi Tibor, Ing.
4. Koczkásová Žaneta, Ing.
2. Do školskej rady Základnej školy Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom
maďarským
1. Cséplı Zoltán, Ing.
2. Brúder Tibor
3. Bathóová Annamária, Ing.
4. Holcapfelová Adriana
3. Do školskej rady Materská škola Malá
1. Tóthová Anikó
2. Bóna Tamás, PaedDr.
4. Do školskej rady Materská škola Lúčky

1. Kajtár Erika, Mgr.
2. Matušek Zoltán, Ing.
c/ ukladá
Oznámiť riaditeľom ZŠ a MŠ mená delegovaných zástupcov zriaďovateľa do
školských rád.
Termín: do 31.12.2013 Zodpovedný: prednosta OcÚ

Plnenie: Mená delegovaných zástupcov zriaďovateľa do školských rád boli
oznámené riaditeľom ZŠ a MŠ.
UZNESENIE Z 33. ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH
ZO DŇA 16. DECEMBRA 2013.
380 /2013
Uznesenie
k určeniu platu starostu na mesiac december 2013
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách:
a/ schvaľuje
Plat starostu na obdobie od 1.12. 2013 do 31.12.2013 podľa §13b ods. 5 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 a § 4
ods. 1 bodu 4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, vo výške 2,17
násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vy
číslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok 2012 § 4 ods. 2 zvýšený o 65 % na 2.883,- €.
Plat od 1.1.2014 ponechať v pôvodnej výške 2.009,- €.
Plnenie: Plat starostu na mesiac december bol upravený.
UZNESENIE Z 33. ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH
ZO DŇA 16. DECEMBRA 2013.
381/2013
Uznesenie
k žiadosti Alžbeta Mészáros, bytom Bátorove Kosihy
vo veci zmeny nájomnej zmluvy
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách:
a/ schvaľuje
1. ukončenie nájmu nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v budove Domu
služieb – predajňu o podlahovej ploche 30,27 m2 – Zsoltovi Mészárosovi –
Meszi Bátorove Kosihy č. 1224 – dňom 31.12.2013, nakoľko menovaný
ukončil podnikateľskú činnosť.
2. Prenájom nebytových priestorov v budove Domu služieb s.č. 761 Bátorove
Kosihy – t.j predajňu na prízemí o podlahovej ploche 30,27 m2 za nájomné
12,- €/m2 ročne od 1.1.2014 na dobu neurčitú pre
Alžbeta Mészárosová, bytom Bátorove Kosihy č. 1224
IČO: 41 608 372
DIČ: 1035630420.
b/ ukladá
prednostovi obecné úradu vyhotovenie nájomnej zmluvy a zverejnenie zmluvu na

webovej stránke obce www.batorovekosihy.sk .
Termín: do 31.12.2013 Zodpovedný: prednosta OcÚ
Plnenie: Zmluva o nájme bola vyhotovená a zverejnená.
UZNESENIE Z 33. ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH
ZO DŇA 16. DECEMBRA 2013.
382/2013
Uznesenie
k prideleniu bytu č. 5 v 9 b.j. pod súp. č. 1626
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách:
a/ schvaľuje
poradovník na pridelenie bytu č. 5 v 9 b.j. pod súp. č. 1626 v obci Bátorove Kosihy:
1. Regina Sebedovszká, Bátorove Kosihy pod č.d. 1144
2. Július Hajabács, Bátorove Kosihy pod č.d. 1235
Plnenie: Zmluva o nájme bola uzatvorená s Reginou Sebedovszkou .
*************************************************************************************************
UZNESENIE Z 34. ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH
ZO DŇA 23. JANUÁRA 2014
384/2014
Uznesenie
K SCHVÁLENIU PREVODU POZEMKU PARCELNÉ Č. 4050/22
NA ZÁKLADE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách:
A. SCHVAĽUJE
Na základe výsledku vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie
kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemku v k.ú. Bátorove Kosihy podľa § 9a ods. 1
písm. a) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v obci
Bátorove
Kosihy, kat. úz. Bátorove Kosihy prevod nehnuteľnosti vedeného na Okresnom úrade
Komárno, Katastrálny odbor, na LV č. 2040 vo vlastníctve obce Bátorove Kosihy, a to:
pozemok parcelné č. 4050/22 o výmere 13631 m2, druh pozemku orná pôda v podiele 1/1
pre
Július TÓTH, rod. Tóth,
narodený 17.05.1971, rod. č. xxxxxxxxxx, štátny občan SR, ženatý
trvale bytom 946 34 Bátorove Kosihy č. 557, SR,
a manželka
Monika TÓTHOVÁ, rod. Fazekasová,
narodená 13.01.1978, rod. č. xxxxxxxxxxx, štátna občianka SR, vydatá,
trvale bytom 946 34 Bátorove Kosihy č. 557, SR,
za cenu ponúknutú vo verejnej obchodnej súťaži 27.200,- €, ktorá je totožná s minimálnou
kúpnou cenou pozemku t.j. s cenou stanovenou Znaleckým posudkom č. 97/2013
vyhotoveným Ing. Dionýzom Szegim dňa 25.11.2013, znalcom z odboru Stavebníctvo,
odvetvie Pozemné stavby a Odhad hodnoty nehnuteľností.
Okrem kúpnej ceny ponúknutej vo verejnej obchodnej súťaži kupujúci sa zaväzuje uhradiť

predávajúcemu náklady za vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 105,06 Eur a náklady
spojené s úhradou správneho poplatku za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností, a to formou predloženia kolkových známok v hodnote 66,- Eur.
B. UKLADÁ
Prednostovi Obecného úradu v Bátorovych Kosihách zabezpečiť po podpísaní kúpnej zmluvy
oboma zmluvnými stranami zverejnenie zmluvy na svojej internetovej stránke
www.batorovekosihy.sk a po úhrade kúpnej ceny podanie návrhu na vklad.
Termín: do 28.02.2013 Zodpovedný: prednosta OcÚ
Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Prítomných: 9
Za: 8 - Ing. János Bachorecz, Štefan Bábindeli, PaedDr. Tamás Bóna, Tibor Brúder,
Mgr. Tibor Dolník, Anikó Tóthová, Mgr. Erika Kajtár, Ing. Zoltán Matušek,
Nehlasoval: 1 - Ing. Zoltán Cséplı,

Plnenie: Kúpna cena bola uhradená, zmluva je podpísaná aj zo strany starostu,
zverejnená a podaný návrh na vklad do katastra nehnuteľností.

UZNESENIE Z 34. ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH
ZO DŇA 23. JANUÁRA 2014
385/2014
Uznesenie
K SCHVÁLENIU ZÁMERU PREVODU POZEMKU PODĽA
GEOMETRICKÉHO PLÁNU Č. 30/2013 PARCELNÉ Č. 184/5

Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách:
A. SCHVAĽUJE
Zámer prevodu nehnuteľného majetku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov v obci Bátorove Kosihy, kat. úz. Bátorove
Kosihy prevod pozemku vedeného na Okresnom úrade Komárno, Katastrálny odbor, na LV
č. 2040 vo vlastníctve obce Bátorove Kosihy ako parcely registra „C“ evidované na
katastrálnej mape a geometrickým plánom na oddelenie pozemku p.č. 184/5, č. plánu 30/2013
vyhotovený KATASTER PLUS, Ing. Radvanszký Ladislav, Nová 332, 946 39 Iža,
nasledovne:
od KN-C parcely č. 184/1 o výmere 5543 m2 ostatné plochy
oddelenú parcelu č. 184/5 o výmere 1450 m2 ostatné plochy
v podiele 1/1 k celku pre
Obchodné meno: KOSIHY spol. s r.o.
Sídlo: Družstevná 618
946 34 Bátorove Kosihy
IČO: 44 746 571
DIČ: 2022818446
Zapísaný: Okresný súd Nitra Oddiel: Sro Vložka číslo: 26724/N
do výlučného vlastníctva za cenu stanovenú Znaleckým posudkom č. 98/2013 vyhotoveného
dňa 26.11.2013, vyhotoveným znalcom z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty
nehnuteľností Ing. Dionýzom Szegim, t.j. za cenu 10.200,- €.

Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že na predmetnom pozemku
nadobúdateľ vybuduje nové zdravotné stredisko a vytvorí nové pracovné miesta.
Okrem kúpnej ceny kupujúci uhradí obci Bátorove Kosihy náklady na vyhotovenie
Znaleckého posudku č. 98/2013 vo výške 105,06 € a bude hradiť náklady súvisiace
s vyhotovením kúpnej zmluvy a návrhom na vklad.
B. UKLADÁ
Prednostovi Obecného úradu v Bátorovych Kosihách zabezpečiť zverejnenie zámeru na
najmenej na dobu 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej
úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke.
Termín: do 24.01.2014 Zodpovedný: prednosta OcÚ
Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Prítomných: 9
Za: 9 - Ing. János Bachorecz, Štefan Bábindeli, PaedDr. Tamás Bóna, Tibor Brúder,
Mgr. Tibor Dolník, Anikó Tóthová, Mgr. Erika Kajtár, Ing. Zoltán Matušek,
Ing. Zoltán Cséplı,

Plnenie: Zámer bol dňa 23.01.2014 zverejnený na webstránke obce.
UZNESENIE Z 34. ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH
ZO DŇA 23. JANUÁRA 2014
385/2014
Uznesenie
k delegovaniu nového člena za zriaďovateľa
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách:
a/ berie na vedomie
vzdanie sa Ing. Zoltána Matušeka, člena školskej rady pri MŠ Lúčky, ako delegáta
za zriaďovateľa.
b/ deleguje
do školskej rady pri MŚ Lúčky Ing. Jánosa Bachorecza.
c/ ukladá
Oznámiť riaditeľke a MŠ Lúčky meno delegáta za zriaďovateľa do školskej rady.
Termín: do 31.01.2014 Zodpovedný: prednosta OcÚ

Plnenie: Meno delegovaného zástupcu zriaďovateľa do školskej rady bol
oznámený riaditeľke MŠ Lúčky.

Mgr. Roland Labancz
Starosta obce

UZNESENIE Z 35. ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH
ZO DŇA 10. FEBRUÁRA 2014
389/2014
Uznesenie
k rozpisu rozpočtu základných škôl
obce Bátorove Kosihy na rok 2014
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách
a/ berie na vedomie
rozpis rozpočtu základných škôl obce Bátorove Kosihy na rok 2014:
Názov školy:

ZŠ J. Kovátsa
s VJM
ZŠ slov.
Spolu:

Celk. príspevok
pre školu

Mzdy:

Odvody:

Tovary a služby:

373 741,- €

231 057,- €

80 860,- €

61 824,- €

229 363,- €
603 104,- €

139 737,- €
370 794,- €

48 909,- €
129 769,- €

40 717,- €
102 541,- €

Mgr. Roland Labancz
Starosta obce

UZNESENIE Z 35. ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH
ZO DŇA 10. FEBRUÁRA 2014
390/2014
Uznesenie
k monitorovacej správe obce na rok 2013.

Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách
a/ berie na vedomie
monitorovaciu správu obce Bátorove Kosihy na rok 2013.

Mgr. Roland Labancz
Starosta obce

UZNESENIE Z 35. ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH
ZO DŇA 10. FEBRUÁRA 2014
391/2014
Uznesenie
k správe z úseku miestnych daní a poplatkov za rok 2013

Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách
a/ berie na vedomie
Správu o miestnych daní a poplatkov k 31.12.2012.
b/ ukladá
1. Dôkladne postupovať pri vymáhaní daňového nedoplatku podľa zákona č.
563/2009 Zb. o správe daní
Zodpovedná:
Termín:

Szabóová
do : priebežne

2. Zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2, písm. a) zák. SNR
č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zverejňuje tento zoznam daňových dlžníkov na úradnej tabuli obce a na
webovej stránke obce www.batorovekosihy.sk

Zodpovedná:
Termín:

Szabóová
do : 28.02.2014

Mgr. Roland Labancz
Starosta obce

UZNESENIE Z 35. ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH
ZO DŇA 10. FEBRUÁRA 2014
392/2014
Uznesenie
k správe o činnosti Spoločného stavebného úradu
za rok 2013

Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách
a/ berie na vedomie
informatívnu správu o činnosti Spoločného stavebného úradu Bátorove Kosihy za rok
2013.

Mgr. Roland Labancz
Starosta obce

UZNESENIE Z 35. ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH
ZO DŇA 10. FEBRUÁRA 2014
393/2014
Uznesenie
k správe o činnosti kultúŕneho domu
za rok 2013

Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách
a/ berie na vedomie
informatívnu správu o činnosti kultúrneho domu za rok 2013 a plán práce na rok
2014.

Mgr. Roland Labancz
Starosta obce

UZNESENIE Z 35. ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH
ZO DŇA 10. FEBRUÁRA 2014
394/2014
Uznesenie
k rozdelenie transférov civilným organizáciám
našej obce na rok 2014
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách:
a/ schvaľuje
návrh komisie pre školstvo a vzdelávanie, a pre kultúru pri OZ v Bátorových Kosihách
na rozdelenie schválených finančných prostriedkov pre jednotlivé civilné organizácie
obce na rok 2014 nasledovne:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Organizácia:
Suma v €:
MO Červený kríž
300
OZ ALAP – ALAP PT
400
Tálentum NF
100
Združenie Rómov
250
OZ Brehuľa
300
OZ SZEGAB
2000
OZ Junior
250
Klub dôchodcov
150
Spolu
3750

b/ ukladá
Obecnému úradu v Bátorových Kosihách zabezpečiť
- zaslanie výpisu z uznesenia civilným organizáciám
Termín: 14 dní od schválenia uznesenia

Zodpovedný: prednosta
obecného úradu

- prevod finačných prostriedkov na účty civilných organizácií v zmysle tohto
uznesenia
Termín: podľa finančných možností obce

Zodpovedný: prednosta
obecného úradu

Mgr. Roland Labancz
Starosta obce

UZNESENIE Z 35. ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH
ZO DŇA 10. FEBRUÁRA 2014

395/2014
uznesenie
k rozdeleniu transférov športovým oddielom našej obce
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách:
a/ schvaľuje
1. Návrh komisie pre šport a verejný poriadok pri OZ v Bátorových Kosihách na
rozdelenie schválených finančných prostriedkov pre jednotlivé športové oddiely obce
na rok 2014 nasledovne:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Organizácia:
Suma v €:
FC Bátorove Kosihy
8500
ŠK Bátorove Kosihy
2900
JBK Bátorove Kosihy
2000
TJ Body Club Bátorove Kosihy
4100
B.K. Moto Klub Bátorove Kosihy
1300
OZ Basketbulls Bátorove Kosihy
600
Kovács Nicolas
300
Barbara Bakóová
300
Spolu:
20000

2. V prípade zníženia transférov súmerné zníženie každému oddielu.
b/ ukladá
Obecnému úradu v Bátorových Kosihách zabezpečiť
- zaslanie výpisu z uznesenia športovým organizáciám, fyzickým osobám.
Termín: 14 dní od schválenia uznesenia

Zodpovedný: prednosta
obecného úradu

- prevod finačných prostriedkov na účty športových organizácií v zmysle tohto
uznesenia
Termín: podľa finančných možností obce

Zodpovedný: prednosta
obecného úradu
Mgr. Roland Labancz
Starosta obce

UZNESENIE Z 35. ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH
ZO DŇA 10. FEBRUÁRA 2014

396/2014
Uznesenie
k schváleniu prevodu pozemku podľa geometrického plánu
č. 30/2013 na parcelné č. 184/5
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách:
a/ schvaľuje
Po zverejnení zámeru previesť majetok podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov od 23.01.2014 na svojej úradnej tabuli a na
svojej internetovej stránke obce prevod časti pozemkov vedených v obci Bátorove Kosihy,
kat. úz. Bátorove Kosihy prevod pozemku vedeného na Okresnom úrade Komárno,
Katastrálny odbor, na LV č. 2040 vo vlastníctve obce Bátorove Kosihy ako parcely registra
„C“ evidované na katastrálnej mape a geometrickým plánom na oddelenie pozemku p.č.
184/5, č. plánu 30/2013 vyhotovený KATASTER PLUS, Ing. Radvanszký Ladislav, Nová
332, 946 39 Iža, nasledovne:
od KN-C parcely č. 184/1 o výmere 5543 m2 ostatné plochy
oddelenú parcelu č. 184/5 o výmere 1450 m2 ostatné plochy
v podiele 1/1 k celku
pre
Obchodné meno: KOSIHY spol. s r.o.
Sídlo:
Družstevná 618
946 34 Bátorove Kosihy
IČO:
44 746 571
DIČ:
2022818446
Zapísaný: Okresný súd Nitra Oddiel: Sro Vložka číslo: 26724/N
do výlučného vlastníctva za cenu stanovenú Znaleckým posudkom č. 98/2013 vyhotoveného
dňa 26.11.2013, vyhotoveným znalcom z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty
nehnuteľností Ing. Dionýzom Szegim, t.j. za cenu 10.200,- €.
Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že na predmetnom pozemku
nadobúdateľ vybuduje nové zdravotné stredisko a vytvorí nové pracovné miesta.
Okrem kúpnej ceny kupujúci uhradí obci Bátorove Kosihy náklady na vyhotovenie
Znaleckého posudku č. 98/2013 vo výške 105,06 € a bude hradiť náklady súvisiace
s vyhotovením kúpnej zmluvy a návrhom na vklad.

b/ ukladá
Prednostovi Obecného úradu v Bátorovych Kosihách zabezpečiť poklady k vyhotoveniu
kúpnej zmluve a po podpise zmluvy jej zverejnenie na svojej internetovej stránke.
Termín: do 28.02.2014 Zodpovedný: prednosta OcÚ

Mgr. Roland Labancz
Starosta obce

UZNESENIE Z 35. ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH
ZO DŇA 10. FEBRUÁRA 2014

397/2014
Uznesenie
k schváleniu zámennej zmluvy podľa geometrického plánu
č. 85/2013 parciel č. 3987/6 a 3987/7, 3987/8

Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách:
a/ schvaľuje
po zverejnení zámeru zámeny parciel podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov od 17.09.2013 na svojej úradnej tabuli a na
svojej internetovej stránke obce prevod časti pozemkov vedených na Okresnom úrade
Komárno, Katastrálny odbor, na LV č. 2040 vo vlastníctve obce Bátorove Kosihy a na LV
č. 3378 vo vlastníctve Beke Vincent, ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape
a geometrickým plánom na oddelenie pozemkov p.č. 3987/6 a 3987/7, č. plánu 85/2013
vyhotovený Ing. Czíria Attila, Gombaiho 16, P.O. BOX 74, 945 01 Komárno, Ing. Istvánom
Gyöpösom nasledovne:
od KN-C parcely č. 3987/3 o výmere 5584 m2 záhrady
vedenej na LV č. 2040 vo vlastníctve
obce Bátorove Kosihy, Hlavná 873, 946 34 Bátorove Kosihy, IČO: 00306711
oddelená parcela č. 3987/7 o výmere 341 m2 záhrada
oddelená parcela č. 3987/8 o výmere 182 m2 záhrada
spolu výmera 523 m2
sa zamieňa za
od KN-C parcely č. 3987/1 o výmere 1350 m2 zastavané plochy a nádvoria
vedenej na LV č. 3378 vo vlastníctve
Vincent Beke rod. Beke,
narodený 14.07.1953, štátny občan SR, rozvedený,
trvale bytom Gútsky rad 715/6, 945 01 Komárno, SR,
oddelenú parcelu č. 3987/6 o výmere 375 m2 zastavané plochy a nádvoria.
Zámena parciel sa uskutoční bezodplatne.
Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že podľa geometrického plánu
č. 85/2013 od parcely č. 3987/3 oddelené parcely č. 3987/7, 3987/8 už roky užíva Vincent
Beke a od parcely č. 3987/1 oddelenú parcelu č. 3987/6 v skutočnosti užíva obec Bátorove
Kosihy.

b/ ukladá
Prednostovi Obecného úradu v Bátorovych Kosihách zabezpečiť podklady k vyhotoveniu
zámennej zmluvy a podpise zmluvy jej zverejnenie na svojej internetovej stránke.
Termín: do 31.03.2014

Zodpovedný: prednosta OcÚ

Mgr. Roland Labancz
Starosta obce

UZNESENIE Z 35. ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH
ZO DŇA 10. FEBRUÁRA 2014
398 /2014
uznesenie
ku schváleniu zmluvy o zriadení vecných bremien
medzi obcou Bátorove Kosihy a Západoslovenská distribučná, a.s.
na pozemky parc. č. 1237/1, 1237/2
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách
a/ schvaľuje
podľa § 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov uzavretie Zmluvy o zriadení vecných bremien podľa ustanovení
§ 151n a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonníka v platnom znení medzi
zmluvnými stranami:
povinný z vecného bremena
Obchodné meno:
Obec Bátorove Kosihy
Sídlo:
Bátorove Kosihy 873, 946 34 Bátorove Kosihy
Štatutárny orgán:
Mgr. Roland Labancz – starosta obce
00 306 711
IČO:
2021046731
DIČ:
Bankové spojenie (SKK): Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu:
3804518001/5600
IBAN:
SK80 5600 0000 0038 0451 8001
SWIFT ( BIC):
KOMASK2X
a
oprávnený z vecného bremena
Obchodné meno:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Sídlo:
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Zápis v registri:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka č. 3879/B
Držiteľ povolenia na distribúciu elektriny
vydaného ÚRSO č.: 2007E 0258
Zastúpená:
JUDr. Szabolcs Hodosy – vedúci úseku riadenia investícií
Ing. Xénia Albertová – poverená vedením tímu riadenia
vlastníckych vzťahov
IČO:
36 361 518
DIČ:
2022189048
IČ DPH:
SK2022189048
Bankové spojenie:
Tatra Banka, a.s.
Číslo bankového účtu: 2626106826 / 1100
IBAN:
SK59 1100 0000 0026 2610 6826
SWIFT:
TATRSKBX

Povinný je výlučným vlastníkom nasledovných nehnuteľností – pozemkov:
Parc.
číslo

Reg. LV
KN
č.

Výmera Druh pozemku
v m2

1237/1

C

2040

2372

1237/2

C

2040

1758

Zastavané plochy
a nádvoria
Zastavané plochy
a nádvoria

Katastrálne Obec
územie
Bátorove
Kosihy
Bátorove
Kosihy

Bátorove
Kosihy
Bátorove
Kosihy

Okres
Komárno
Komárno

Oprávnený je držiteľom povolenia na podnikanie v elektroenergetike v rozsahu
distribúcia elektriny vydaného rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
(ďalej le „povolenie“) a zabezpečuje prevádzkovanie distribučnej sústavy na
vymedzenom území, na ktorom sa nachádza aj zaťažená nehnuteľnosť.
Oprávnený je investorom inžinierskej stavby s názvom „KO_Bátorove Kosihy, ul.
Dolný rad, NNK“ (ďalej len „elektroenergetická stavba“), ktorej súčasťou sú
elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy, vrátane stožiarov,
rozvodov elektrických vedení a prípojok a iné stavby súvisiace a potrebné na ich
prevádzku (ďalej len „elektroenergetické zariadenia“). Výstavba elektroenergetickej
stavby bola povolená stavebným povolením č. 211-St./309/2011-Sza-2 vydaným v
Obci Bátorove Kosihy dňa 19.01.2012.
Časť elektroenergetickej stavby sa nachádza na časti zaťaženej nehnuteľnosti
vyznačenej v Geometrickom pláne na zameranie vecného bremena č. 239/2013 zo
dňa 22.11.2013 vyhotoviteľ GEODETI, Ing. Miroslav Kováč.
Povinný ako vlastník zaťaženej nehnuteľnosti zriaďuje touto zmluvou v prospech
oprávneného vecné bremená, predmetom ktorých je povinnosť povinného ako
vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti :
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a
jej odstránenie;
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu
povolenej činnosti a činností uvedených v bode a) a b).
Vecné bremeno uvedené pod písm. a) a vecné bremeno uvedené pod písm. b) sa
vzťahuje na časť zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom
pláne.
Vecné bremeno uvedené pod písm. c) sa vzťahuje na celú zaťaženú nehnuteľnosť.
Zmluvné strany sa dohodli, že povinný zriaďuje vecné bremená za jednorazovú
odplatu vo výške 2,90 €, slovom: dve Eurá a deväťdesiat centov za 1 m2 výmery
zameraných vecných bremien vymedzených geometrickým plánom, t.j. za vecné
bremená vymedzené geometrickým plánom o výmere 994 m2 celkom vo výške
2882,60 €, slovom: dvetisícosemstoosemdesiatdva Eur a šesťdesiat centov.

b/ ukladá
Zaslanie uznesenia na adresu pre doručovanie písomností:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Ing. Ivan Janček
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava 1
Termín: do 28.02.2014

Zodpovedný: prednosta Ocú

Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Prítomných:
7
Za:
7 - Ing. János Bachorecz, Štefan Bábindeli, PaedDr. Tamás Bóna,
Ing. Zoltán Matušek, Ing. Zoltán Cséplı, Mgr. Tibor Dolník,
Anikó Tóthová

Mgr. Roland Labancz
Starosta obce

