
Zápisnica 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Boťany 

č. 3/2020, konaného dňa 31.12.2020 
zapísané na základe zvukového záznamu  

 
 
Prítomní: 
podľa prezenčnej listiny: 
starosta obce Boťany – p. Dionýz Szabó - neprítomný 
prítomní poslanci OZ : 5 
neprítomní poslanci OZ: G. Miczák, F. Szakács 
hlavný kontrolór obce Boťany: Viola Gulyásová - neprítomná 
obyvatelia obce: 0 
 
 
Program schôdze: 

1. Otvorenie – Schválenie programových bodov 
2. Určenie zapisovateľa 
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Voľba návrhovej komisie  
5. Prerokovanie a schválenie zmien všeobecne záväzného nariadenia č.1/2015 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v katastrálnom území obce Boťany 
6. Prerokovanie a schválenie Návrhu rozpočtu na rok 2021  
7. Diskusia 

 
1.Schválenie programových bodov 
Na základe spoločného rozhodnutia prítomných poslancov OZ, zasadnutie obecného zastupiteľstva 
otvoril a viedol poslanec p. Zsolt Kun, nakoľko zo zdravotných dôvodov na zasadnutí nebol prítomný 
starosta obce p. Dionýz Szabó.   
Predsedajúci privítal prítomných a skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 5 poslancov OZ, z čoho 
vyplýva, OZ je uznášania schopné. Oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia a dal ho 
na schválenie. Upozornil prítomných, že obsah zasadnutia bude nahratý a zvuková nahrávka bude 
zverejnená na web stránke obce.  
 

Predsedajúci dal na hlasovanie programové body: 
 

Za hlasovalo: celkový počet prítomných 5 poslancov 
PROTI hlasovalo: 0 
ZDRŽAL SA hlasovania: 0 
 
2. Doplnenie programových bodov 
- Predloženie Stanoviska hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu na rok 2021, ako bod č. 7 
- Predloženie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021, ako  
             posledný bod rokovania OZ. 
 
Predsedajúci dal na hlasovanie doplnený program rokovania:  
 
Za hlasovalo: celkový počet prítomných – 5 poslancov 
PROTI hlasovalo: 0 
ZDRŽAL SA hlasovania: 0 
 
 
 
 



3. Určenie zapisovateľa zápisnice 
OZ na zasadnutí nezvolilo osobu zapisovateľa. Poslanci OZ sa zhodli na tom, že priebeh rokovania bude 
podchytení na základe audiozáznamu.  
 
Za hlasovalo: celkový počet prítomných – 5 poslancov 
PROTI hlasovalo: 0 
ZDRŽAL SA hlasovania: 0 
 
 
4. Určenie overovateľov zápisnice 
Poslanec Zs. Kun dal na hlasovanie poslancov K. Dobos a Mgr. Cs. Lippai, ako overovateľov zápisnice. 
 
Za hlasovalo: celkový počet prítomných – 5 poslancov 
PROTI hlasovalo: 0 
ZDRŽAL SA hlasovania: 0 

5. Voľba návrhovej komisie 
Poslanec Zs. Kun dal na hlasovanie návrhovú komisiu, ktorej členovia tvoria prítomní poslanci OZ v 
Boťanoch. 
 
ZA hlasovalo: celkový počet prítomných – 5 poslancov 
PROTI hlasovalo: 0 
Zdržali sa: 0 
 
6. Prerokovanie zmien VZN č. 1/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v katastrálnom území obce Boťany – Predloženie návrhu zmien 
Predsedajúci predniesol OZ zverejnený Návrh Zmien VZN č. 1/2015 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v katastrálnom území obce Boťany v zmysle ktorého v 
§21 VZN – Sadzba poplatku sa nahrádza odsek 1 novým znením nasledovne: 

 
1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: 
- na každú fyzickú osobu pri nehnuteľnosti a bytoch slúžiaci na bývanie je 1,10 € na osobu/mesiac 
- podnikateľský subjekt – právnická alebo fyzická osoba je 3 €/ mesiac 

 
- v obci je zavedený zber komunálneho odpadu na osobu 
- typy odpadových nádob sú jednotné / 110 l / 
- možný je dokúp červeného vreca s platbou vývoz a červeného vreca, t.j.  1,62 €/kus. 
 
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu.  
Prítomní poslanci súhlasili s navrhnutými zmenami a zhodli sa na tom, že je potreba zvýšenia miestneho 
poplatku za KO a drobné stavebné odpady aj pre podnikateľské subjekty o 0,50 Eur/mesiac, taktiež 
zvýšili poplatok aj za odkúp červeného vreca na 2 Eur/kus.  
 
Predsedajúci dal na hlasovanie zmeny VZN č. 1/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady v katastrálnom území obce Boťany v zmysle ktorého v §21 VZN – Sadzba 

poplatku sa nahrádza odsek 1 novým znením nasledovne: 
 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na každú fyzickú osobu pri 
nehnuteľnosti a bytoch slúžiaci na bývanie:1,10 € na osobu/mesiac. 

 
ZA hlasovalo: celkový počet prítomných – 5 poslancov 
PROTI hlasovalo: 0 
Zdržali sa: 0 
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre podnikateľské subjekty – 
právnická alebo fyzická osoba: 3,50€/ mesiac 



 
ZA hlasovalo: celkový počet prítomných – 5 poslancov 
PROTI hlasovalo: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Poplatok za dokúp červeného vreca s platbou vývozu: 2 €/kus. 

 
ZA hlasovalo: celkový počet prítomných – 5 poslancov 
PROTI hlasovalo: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Poslanci OZ navrhujú vyzvať občanov na webe obce a prostredníctvom obecného rozhlasu, aby miestny 
poplatok za KO a drobné stavebné odpady platili priamo na OcÚ na miesto SIPO platobného dokladu. 
Touto zmenou obec by sa vyhla doplácaniu vo vysokej výške (cca. 1000 Eur/rok) na vývoz KO a drobné 
stavebné odpady, ktoré vznikne z poplatku Slovenskej pošty za spracovanie platby prostredníctvom 
platobného dokladu SIPO.  

7: Predloženie Stanoviska hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu na rok 2021 

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu na rok 2021 poslanci OZ dostali mailom, ktoré 
obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie bez pripomienok.  

8. Prerokovanie a schválenie Návrhu rozpočtu na rok 2021 

Predsedajúci odovzdal slovo predsedovi komisie finančnej, aby predložil OZ Návrh rozpočtu na rok 
2021. Mgr. Cs. Lippai uviedol, že členovia komisie nevedeli zasadať kvôli koronavírusu. Dodal, že 
žiadosti o poskytnutie dotácie od ZO CSEMADOK (2.500 Eur), OZ Mosótó Boťany - Battyán (2.400 
Eur), TJ Boťany(4.000 Eur) a SČK (300 Eur) boli doručené na OcÚ.  

Po prerokovaní doručených žiadostí predsedajúci predložil OZ poskytnutie dotácie pre jednotlivé 
organizácie:  
 
- poskytnutie dotácie ZO CSEMADOK vo výške 2.000 Eur. 

 
ZA hlasovalo: celkový počet prítomných – 5 poslancov 
PROTI hlasovalo: 0 
Zdržali sa: 0 
 
- poskytnutie dotácie OZ MOSÓTÓ Boťany – Battyán vo výške 2.000 Eur. 

 
ZA hlasovalo: celkový počet prítomných – 5 poslancov 
PROTI hlasovalo: 0 
Zdržali sa: 0 
 
- poskytnutie dotácie SČK vo výške 300 Eur. 

 
ZA hlasovalo: celkový počet prítomných – 5 poslancov 
PROTI hlasovalo: 0 
Zdržali sa: 0 
 
- poskytnutie dotácie TJ Boťany vo výške 4.000 Eur. 

 
ZA hlasovalo: celkový počet prítomných – 5 poslancov 
PROTI hlasovalo: 0 
Zdržali sa: 0 



Poslanci po prerokovaní jednotlivých dotácií sa dohodli na nasledovných zmenách v rozpočte obce na 
rok 2021:  

 
Položka Výdavky Navrhnutá výška Opravená výška  

642 14 Jednotlivci 3.900 € 0 € 

642 7 Príspevok cirkvi  2.000 € 0 € 

637 2 Podujatie – deň obce 0 € 5.900 € 

Predsedajúci dal na hlasovanie Návrh rozpočtu na rok 2021 s hore uvedenými zmenami: 
 
ZA hlasovalo: celkový počet prítomných – 5 poslancov 
PROTI hlasovalo: 0 
Zdržali sa: 0 
 

9. Predloženie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 bol zaslaný OZ mailom, ktoré obecné 
zastupiteľstvo bralo na vedomie bez pripomienok. 
 
10.Diskusia 

- Poslanec Zs. Bajusz OZ upútal pozornosť na skutočnosť, že mužský fitnes nachádzajúci sa 
v administratívnej budove v bývalom ŠM potrebuje nevyhnutnú rekonštrukciu. Navrhuje prideliť 
dotáciu aj pre mužský fitnes. Taktiež poukázal na to, že do budúcna OZ by malo uvažovať nad 
zakúpením klimatizácie do ambulancie všeobecného lekára.  
Poslanec Mgr. Cs. Lippai upútal pozornosť na skutočnosť, že mužský fitnes nefunguje, ako organizácia, 
čiže nemá právne základy na to, aby mohol žiadať o dotáciu od OZ. Dodal, že v prípade potreby členovia 
by sa mali obrátiť na TJ Boťany a dohodnúť sa o vykonanie potrebných rekonštrukčných  prác 
s vedením TJ Boťany, prípadne s OcÚ, nakoľko budova, kde sídli mužský fitnes je vo vlastníctve  OcÚ.  
 

11. Záver: 

Predsedajúci, p. Zsolt Kun poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ o 16.05 hodine. 
 

 
....................................... 
Zsolt Kun, predsedajúci 
 
 

Zapísala: Tünde Bodnár Szabó         .................................................. 
 
Overovateľ:  Katalin Dobos                 .................................................. 
 
                       Mgr. Csaba Lippai      .................................................. 
 
 
     
Poznámka: Podrobnosti zasadnutia, t.j.  faktické poznámky poslancov OZ, starostu obce a prítomných 
obyvateľov obce k jednotlivým bodom rokovania OZ Boťany sa dá vypočuť na zvukovom zázname, 
ktorý bude zverejnený na webe obce: www.obecotany.sk 
 


