
Zápisnica 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Boťany 

č. 2/2020, konaného dňa 17.12.2020 
zapísané na základe zvukového záznamu  

 
 
Prítomní: 
podľa prezenčnej listiny: 
starosta obce Boťany – p. Dionýz Szabó 
prítomní poslanci OZ : 7 
neprítomní poslanci OZ: 0 
hlavný kontrolór obce Boťany: Viola Gulyásová 
obyvatelia obce: 13 (viď prezenčnú listinu) 
 
Program schôdze: 

1. Otvorenie – Schválenie programových bodov 
2. Určenie zapisovateľa 
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Voľba návrhovej komisie  
5. Správa starostu obce o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 
6. Kontrola plnenia uznesení z mimoriadneho zasadnutia č. 7/2020   
7. Upresnenie uznesenia č. 23/2020 o možnosti realizácie projektu výstavby nájomných bytov 

z prostriedkov ŠFRB 
8. Schválenie Zmien VZN č. 5/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Boťany – MŠ 
9. Prerokovanie Návrhu zmien všeobecne záväzného nariadenia č.1/2015 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v katastrálnom území obce Boťany   
10. Prerokovanie Návrhu zmien všeobecne záväzného nariadenia č.1/2016 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Boťany 
11. Prerokovanie výšky koncoročných odmien  
12. Prerokovanie Návrhu rozpočtu na rok 2021 
13. Výrub stromov pri kostole 
14. Diskusia     

 
1. Schválenie programových bodov 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Dionýz Szabó. Privítal prítomných 
a skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 7 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.  
 

Starosta dal na hlasovanie programové body: 
 

Za hlasovalo: celkový počet prítomných 7 poslancov 
PROTI hlasovalo: 0 
ZDRŽAL SA hlasovania: 0 
 
2. Doplnenie programových bodov 
Návrh poslanca Mgr. Lippaiho:  

- Prerokovanie vykonanie opravy uznesenia č. 114/2020, ako bod č. 12 
- Zrušenie uznesenia č. 118/2020, ako bod č. 13 
- Bod Prerokovanie výšky koncoročných odmien prerokovať, ako bod č. 16 

 



Starosta dal na hlasovanie doplnený program rokovania:  
 
Za hlasovalo: celkový počet prítomných – 7 poslancov 
PROTI hlasovalo: 0 
ZDRŽAL SA hlasovania: 0 
 
3. Určenie zapisovateľa zápisnice 
OZ na zasadnutí nezvolilo osobu zapisovateľa. Poslanci OZ a starosta obce sa zhodli na tom, že priebeh 
rokovania bude podchytení na základe audiozáznamu.  
 
Za hlasovalo: celkový počet prítomných – 7 poslancov 
PROTI hlasovalo: 0 
ZDRŽAL SA hlasovania: 0 
 
4. Určenie overovateľov zápisnice 
Starosta dal na hlasovanie poslancov Zs. Kun a Š. Lakatoš, ako overovateľov zápisnice. 
 
Za hlasovalo: celkový počet prítomných – 7 poslancov 
PROTI hlasovalo: 0 
ZDRŽAL SA hlasovania: 0 

5. Voľba návrhovej komisie 
Starosta obce dal na hlasovanie návrhovú komisiu, ktorej členovia tvoria prítomní poslanci OZ v 
Boťanoch. 
 
ZA hlasovalo: celkový počet prítomných – 7 poslancov 
PROTI hlasovalo: 0 
Zdržali sa: 0 
 
6. Správa starostu obce o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného 
zastupiteľstva 
Starosta obce predniesol správu o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného 
zastupiteľstva: 
 
-údržba verejných priestranstiev 
-zabezpečenie palivového dreva 
- oprava pouličného osvetlenia a rozhlasu 
- vypracovanie a zaslanie záverečných správ a finančných vyhodnotení pre projekty: EPH Nadácia,  
Environmentálny fond, Ministerstvo vnútra SR  
- odovzdali sa kompostéry obyvateľom obce, zakúpené prostredníctvom projektu z environmentálneho 
fondu 
- vyhlásilo sa verejné obstarávanie na výstavbu komunitného centra 
- verejné obstarávanie na výstavbu MŠ je v súčasnosti pod kontrolou ministerstva. Očakáva sa, že obe 
novostavby sa začnú súbežne v prvej polovici roku 2021. 
- Obec dostala rozhodnutie z Ministerstva vnútra SR o schválení Žiadosti o NFP vo výške 366.505 eur, 
vďaka tomuto projektu môžeme zrekonštruovať 90% chodníkov v našej obci. Momentálne pracujeme s 
ministerstvom na príprave zmluvy. 
- Napriek ťažkostiam spôsobeným epidémiou sa nám podarilo dosiahnuť pokrok v rozvoji obce. V roku 
2020 naša obec vyhrala tri projekty: Nadácie EPH na administratívnu budovu (bývalý ŠM) v hodnote 
1.500 eur (nové okná), z Environmentálneho fondu 97.000 eur (mulčovač, drvič konárov a kompostéry) 
a projekt Dobudovanie chodníkov v obci Boťany. V roku 2020 sme vyhrali 465.005 eur. Spolu s rokom 
2019 sa naša obec obohatí o 1.200.000 eur. 
- neustále sa pracuje na projekte bytových domov. 
- spolupráca s nadáciou, ktorá podporuje návrat detí do rodinného prostredia z detského domova.  



- So zameraním na Vianoce sme vyzdobili park pred obecným úradom. Postavili sme betlehem, 
adventný veniec a vianočný stromček. Stĺpy sú tiež vyzdobené ozdobami. Aj keď nám epidemická 
situácia neumožňuje usporiadať obvyklé zhromaždenia adventných slávností, pokúsili sme sa osloviť 
verejnosť prostredníctvom rozhlasu.  
- darčekové balíčky (ovocie) pre našich obyvateľov budú pripravené budúci týždeň 
- vďaka baptistickej charity budeme môcť na Vianoce obdarovať deti našej dediny 
- ČIK začínali vykonať inventarizáciu na rok 2020. 
- kúpili sme z podpory získanej od Nadácie Gábora Bethlena kamerový -, a bezpečnostný systém pre 
novú materskú školu. Ďalej sme vykonali verejné obstarávanie na oplotenie novej materskej školy. Naša 
žiadosť o predĺženie termínu realizácie projektu od Nadácie Bethlen Gábor, bola uznaná. Vybavenie 
zakúpené v prospech novej materskej školy je zatiaľ uložené v malej sale OcÚ. 
- Dostali sme energetický certifikát na budovu TJ. Potrebné podklady pre kolaudáciu športovej budovy 
boli odovzdané stavebnému úradu. Kolaudácia predpokladane bude uzavretá v januári nového roka. 
- zamestnali sme ďalších 20 verejnoprospešných pracovníkov - v rámci AČ a MOS – dokopy máme 61 
zamestnancov a uzavreli sme zmluvu vďaka ÚPSVaR TV aj na dobrovoľnícku prácu pre dvoch 
zamestnancov. Od januára bohužiaľ budeme musieť sprísniť podmienky verejnoprospešných prác 
z dôvodu, že zamestnanci AČ a MOS napriek opakovaným výzvam nechodia pravidelne do práce. 
 
Poslanec Bajusz poznamenal otázku, či v rámci projektu z Environmentálneho fondu obec zakúpila 
zvlášť aj malotraktor okrem drviča a mulčovača?  
Starosta obce vysvetlil, že samotný mulčovač je vysokovýkonným malotraktorom.  

7. Kontrola plnenia uznesení z mimoriadneho zasadnutia č. 7/2020   
Obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly plnenia 
uznesení z mimoriadneho zasadnutia č. 7/2020.   

8. Upresnenie uznesenia č. 23/2020 o možnosti realizácie projektu výstavby nájomných bytov z 
prostriedkov ŠFRB 
Starosta obce informoval OZ so skutočnosťou, že projektant zatiaľ nedokončil nový projekt 
s požiadavkami OZ z predchádzajúceho zasadnutia. Stavebný inžinier pracuje na zväčšení bytov, 
a dodal, že podmienky ŠFRB sú tiež zmenené, ako aj termín deadlinu podania žiadosti presunuli na máj 
2021. Projektant vyhotoví v zmysle nových podmienok návrh bytového domu na január 2021.   

Vzhľadom na uvedené skutočnosti tento bod rokovania je odročený na ďalšie zasadnutie.  

9.Schválenie Zmien VZN č. 5/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Boťany - MŠ 
Starosta obce dal na hlasovanie Zmien VZN č. 5/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa 
a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Boťany 
nasledovne: 

- Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole sa upravuje  
z 3,32 €/ mesiac na 5 €/ mesiac pre deti s trvalým pobytom na území obce Boťany. 

- Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole sa upravuje  
z 3,32 €/ mesiac na 7 €/ mesiac pre deti bez trvalého pobyt na území obce Boťany. 
 

ZA hlasovalo: celkový počet prítomných – 7 poslancov 
PROTI hlasovalo: 0 
Zdržali sa: 0 

 

 



10. Prerokovanie zmien VZN č. 1/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v katastrálnom území obce Boťany – Predloženie návrhu zmien 
OZ bralo na vedomie 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. 

 
11. Prerokovanie Návrhu Zmien VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Boťany 
Starosta obce informoval OZ o tom, že predmetné VZN z roku 2016 z dôvodu novely zákona nie je 
postačujúce zmeniť s dodatkom, je potrebné vypracovať nové VZN v zmysle platnej legislatívy. Dodal, 
že vypracovanie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území 
obce Boťany v zmysle platnej legislatívy stojí 360 EUR s DPH + ďalšie podklady (popis systému 
nakladanie s odpadmi, informačný kampaň a iné vo výške 120 EUR s DPH. Popritom cena obsahuje aj 
vykonanie auditu na účinné zmluvy a dokumentáciu súvisiace s nakladaním KO obce. 

Starosta dal na hlasovanie vypracovanie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Boťany za uvedenú cenu:  

ZA hlasovalo: celkový počet prítomných – 7 poslancov 
PROTI hlasovalo: 0 
Zdržali sa: 0 

12. Prerokovanie vykonanie opravy uznesenia č. 114/2020 
Starosta obce predložil OZ opravu uznesenia č. 114/2020 prerokované dňa 13.10.2020 nasledovne: 

- OZ berie na vedomie sťažnosť obyvateľa J. Kišša 
 

ZA hlasovalo: celkový počet prítomných – 7 poslancov 
PROTI hlasovalo: 0 
Zdržali sa: 0 

13.Zrušenie uznesenia č. 118/2020 

Starosta obce dal na hlasovanie zrušenie uznesenia č. 118/2020, prerokované dňa 13.10.2020. 

ZA schválenie hlasovalo: celkový počet prítomných – 7 poslancov 
PROTI hlasovalo: 0 
Zdržali sa: 0 

14.Prerokovanie Návrhu rozpočtu na rok 2021 

Obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie Návrh rozpočtu na rok 2021.  

15.Výrub stromov pri kostole 

Starosta obce predniesol OZ informáciu, podľa ktorej ZŠ navrhla, že výrub hradí z rozpočtu školy za 
pozitívnu spoluprácu s cirkvou.  Po prerokovaní tejto záležitosti OZ došlo k záveru, že výrub stromov 
bude hradený z rozpočtu obce. 



Poslanec Bajusz poukázal na to, že pri výrube stromov pri kostole by mali zvážiť aj ostatné vyschnuté 
stromy v obci, a výrub vykonať naraz. Poznamenal, že vyschnutý strom sa nachádza na cintoríne, aj 
pred rodinným domom p. Kulcsára na ul. Kvetnej.  

16.Prerokovanie výšky koncoročných odmien  

Starosta obce dal na hlasovanie svoj návrh na pridelenie koncoročných odmien vo výške finančného 
balíka 3000 Eur/netto pre zamestnancov ZŠ za zhodnotené obdobie rok 2020.  

ZA hlasovalo: celkový počet prítomných – 7 poslancov 
PROTI hlasovalo: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Starosta obce dal na hlasovanie svoj návrh  na pridelenie koncoročných odmien vo výške finančného 
balíka 3000 Eur/netto pre kmeňových zamestnancov OcÚ za zhodnotené obdobie rok 2020.  

ZA hlasovalo: celkový počet prítomných – 7 poslancov 
PROTI hlasovalo: 0 
Zdržali sa: 0 
 

Starosta obce dal na hlasovanie svoj návrh  na pridelenie koncoročných odmien vo výške finančného 
balíka 1700 Eur/netto pre zamestnancov MŠ/ŠJ za zhodnotené obdobie rok 2020. 

ZA hlasovalo: celkový počet prítomných – 7 poslancov 
PROTI hlasovalo: 0 
Zdržali sa: 0 
 

Starosta obce dal na hlasovanie svoj návrh  na pridelenie koncoročných odmien vo výške finančného 
balíka 300 Eur/netto pre zamestnancov KC/TSP za zhodnotené obdobie rok 2020. 

ZA hlasovalo: celkový počet prítomných – 7 poslancov 
PROTI hlasovalo: 0 
Zdržali sa: 0 
 

Starosta obce dal na hlasovanie svoj návrh na pridelenie koncoročných odmien vo výške finančného 
balíka 2100 Eur/netto pre poslancov za zhodnotené obdobie rok 2020.  

ZA hlasovalo: celkový počet prítomných – 7 poslancov 
PROTI hlasovalo: 0 
Zdržali sa: 0 
 

Poslanci OZ vzdali sa koncoročných odmien nasledovne: 

Poslanec Mgr. Lippai vzdal sa koncoročnej odmeny, s výškou ktorej navrhol podporiť zakúpenie 
vianočných balíkov pre obyvateľov obce.  

Poslankyňa Dobos vzdala sa koncoročnej odmeny v prospech organizácie ZO CSEMADOK.  

Poslanec Lakatoš vzdal sa koncoročnej odmeny, s výškou ktorej navrhol podporiť zakúpenie 
vianočných balíkov pre obyvateľov obce.  

Poslanec Kun vzdal sa koncoročnej odmeny, výšku ktorej navrhol presunúť v rozpočte na položku -Deň 
dôchodcov. 



Poslanec Miczák vzdal sa koncoročnej odmeny v prospech rímskokatolíckej cirkvi.  

Poslanec Szakács vzdal sa koncoročnej odmeny, výšku ktorej navrhol rozdeliť, ako odmenu medzi 
zamestnancami OcÚ.  

Poslanec Bajusz vzdal sa koncoročnej odmeny v prospech fitness centra pre mužov.  

Starosta obce dal na hlasovanie svoj návrh na zvýšenie platu hlavnej kontrolórky obce Boťany v mesiaci 
november. 

ZA hlasovalo: 3 poslancov – Szakács, Lakatoš, Kun 
PROTI hlasovalo: 4 poslancov – Mgr. Lippai, Dobos, Miczák, Bajusz 
Zdržali sa: 0 
 
Starosta obce dal na hlasovanie svoj návrh na pridelenie koncoročnej odmeny pre zástupcu starostu 
obce vo výške 300 Eur za zhodnotené obdobie rok 2020. 

ZA hlasovalo: 2 poslancov – Lakatoš, Kun 
PROTI hlasovalo: 3 poslancov – Mgr. Lippai, Miczák, Bajusz 
Zdržali sa: 2 poslancov - Szakács, Dobos 
 

Poslanec Mgr. Lippai dal návrh na zvýšenie platu starostu v mesiaci november vo výške 10 % hrubej 
mzdy. Miczák súhlasil s návrhom Mgr. Lippaia. Poslanec Lakatoš navrhol 25%-né zvýšenie hrubej 
mzdy v mesiaci november pre starostu, s čím súhlasili poslanci Szakács a Kun. Poslanci Dobos a Bajusz 
navrhli 15 %-né zvýšenie.  

Starosta obce dal na hlasovanie plat starostu obce Boťany v mesiaci november zvýšený o 15% netto 
podľa § 4 ods. 2 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov.   

ZA hlasovalo: celkový počet prítomných –7 poslancov 
PROTI hlasovalo: 0 
Zdržali sa: 0 
 

Starosta obce vzdal sa koncoročnej odmeny, t.j. zvýšenie svojho platu v mesiaci november.  

Poznámka: Odmeny budú vykázané v mesiaci november a uhradené v mesiaci december. 
 

17. Diskusia 
 

Poslanec Š. Lakatoš poznamenal, že obec dosiahla významné výsledky aj v tomto roku. Za  úspešné 
projekty pochválil starostu obce, ako aj pracovníčku OcÚ, ktorá sa zaoberá s projektami.  
 
Poslankyňa Dobos mala otázku, že kedy bude zrealizovaný projekt Dobudovanie chodníkov v obci 
Boťany?  
Starosta dodal, že nevie na to presne odpovedať, nakoľko prvým krokom je vypracovanie verejného 
obstarávania na realizáciu, následne jeho odsúhlasenie riadiacim orgánom. Projekt predpokladane bude 
zrealizovaný v roku 2021.  
 

 

 

 

 

 



18. Záver: 

Starosta obce pán Dionýz Szabó poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ o 19.35 
hodine. 
 

 
....................................... 
Dionýz Szabó, starosta  
 
 
 
 

Zapísala:         Tünde Bodnár Szabó    .................................................. 
 
Overovateľ:    Zsolt Kun                     .................................................. 
 
                       Štefan Lakatoš             .................................................. 
 
 
     
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 


