UZNESENIA
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HATALOVE
zo dňa 14. decembra 2012

Uznesenie číslo 28/2012
zo dňa 14. decembra 2012
Ku kontrole uznesení z posledného zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. Konštatuje, že :
Uznesenia z posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 31. Októbra 2012
boli splnené.

Uznesenie číslo 29/2012
zo dňa 14. Decembra 2012
K návrhu štatútu obce Hatalov
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. S h v á ľ u j e
Štatút obce Hatalov s účinnosťou od 1. Januára 2013.
.............................................................
............................................................
Uznesenie číslo 30/2012
zo dňa 14. Decembra 2012
K návrhu VZN číslo 2/2012 obce Hatalov o miestnych daniach a o poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hatalov od 1.1.2013
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. prerokovalo
Návrh VZN číslo 2/2012 obce Hatalov o miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Hatalov od 1.1.2013
II. uznáša sa na vydaní
VZN číslo 2/2012 obce Hatalov o miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Hatalov od 1.1.2013
III. žiada starostu obce
O vyvesenie VZN číslo 2/2012 obce Hatalov o miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Hatalov od 1.1.2013 na úradnej tabuli obce.
Termín: ihneď

Uznesenie číslo 31/2012
zo dňa 14. Decembra 2012
K návrhu VZN číslo 3/2012 o úhradách za poskytované služby a úkony

vykonávané obcou Hatalov od 1.1.2013
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. prerokovalo
Návrh VZN číslo 3/2012 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Hatalov od
1.1.2013
II. uznáša sa na vydaní
VZN číslo 3/2012 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Hatalov od 1.1.2013
III. žiada starostu obce
O vyvesenie VZN číslo 3/2012 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Hatalov
od 1.1.2013 na úradnej tabuli obce.
Termín: ihneď

Uznesenie číslo 32/2012
zo dňa 14. Decembra 2012
K návrhu VZN číslo 4/2012 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových

a pozemkov od 1.1.2013.
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. prerokovalo
Návrh VZN číslo 4/2012 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových a pozemkov od
1.1.2013.
II. uznáša sa na vydaní
VZN číslo 4/2012 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových a pozemkov od 1.1.2013.
III. žiada starostu obce
O vyvesenie VZN číslo 4/2012 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových a pozemkov od
1.1.2013na úradnej tabuli obce.
Termín: ihneď

Uznesenie číslo 33/2012
zo dňa 14. Decembra 2012
K návrh rozpočtu obce Hatalov na rok 2013 a k viacročnému rozpočtu obce na roky 2013-2015
a stanovisku HK obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2013 – 2015.
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. Berie na vedomie:
a) stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2013 a k viacročnému rozpočtu obce na roky
2013 – 2014
b) rozpočet obce na roky 2014 - 2015

I. S h v á ľ u j e

Rozpočet obce Hatalov na rok 2013 :
- rozpočtové výdavky vo.výške 237 787,00 €
- rozpočtové príjmy vo výške
240 115,00 €
bez pripomienok / s pripomienkami
II/ žiadastarostu obce
zabezpečiť podrobný rozpis rozpočtu na rok 2013 pre rozpočtové organizácie vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti v termíne do 31.1.2013.

III. Ukladá:
............................................................

Uznesenie číslo 34/2012
zo dňa 14. Decembra 2012

KuPlánu kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2013

Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. S h v á ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2013

II. ......................................
.......................................................

Uznesenie číslo 35/2012
zo dňa 14. Decembra 2012
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. S h v á ľ u j e

................................................................
II. ......................................
.......................................................
Uznesenie číslo 36/2012
zo dňa 14. Decembra 2012
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. S h v á ľ u j e

................................................................
II. ......................................
.......................................................

UZNESENIA
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HATALOVE
zo dňa 14. decembra 2012

Uznesenie číslo 28/2012
zo dňa 14. decembra 2012
Ku kontrole uznesení z posledného zasadnutia OZ

Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. Konštatuje, že :
Uznesenia z posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 31. Októbra 2012
boli splnené.

Vladimír Kováč
Starosta obce

Uznesenie číslo 29/2012
zo dňa 14. Decembra 2012
K návrhu štatútu obce Hatalov

Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. S h v á ľ u j e
Štatút obce Hatalov s účinnosťou od 1. Januára 2013.

Vladimír Kováč
Starosta obce

Uznesenie číslo 30/2012
zo dňa 14. Decembra 2012
K návrhu VZN číslo 2/2012 obce Hatalov o miestnych daniach a o poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hatalov od 1.1.2013
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. prerokovalo
Návrh VZN číslo 2/2012 obce Hatalov o miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Hatalov od 1.1.2013
II. uznáša sa na vydaní
VZN číslo 2/2012 obce Hatalov o miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Hatalov od 1.1.2013
III. žiada starostu obce
O vyvesenie VZN číslo 2/2012 obce Hatalov o miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Hatalov od 1.1.2013 na úradnej tabuli obce.
Termín: ihneď

Vladimír Kováč
Starosta obce

Uznesenie číslo 31/2012
zo dňa 14. Decembra 2012
K návrhu VZN číslo 3/2012 o úhradách za poskytované služby a úkony

vykonávané obcou Hatalov od 1.1.2013
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. prerokovalo
Návrh VZN číslo 3/2012 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Hatalov od
1.1.2013
II. uznáša sa na vydaní
VZN číslo 3/2012 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Hatalov od 1.1.2013
III. žiada starostu obce
O vyvesenie VZN číslo 3/2012 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Hatalov
od 1.1.2013 na úradnej tabuli obce.
Termín: ihneď
Vladimír Kováč
Starosta obce

Uznesenie číslo 32/2012
zo dňa 14. Decembra 2012
K návrhu VZN číslo 4/2012 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových

a pozemkov od 1.1.2013.
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. prerokovalo
Návrh VZN číslo 4/2012 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových a pozemkov od
1.1.2013.
II. uznáša sa na vydaní
VZN číslo 4/2012 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových a pozemkov od 1.1.2013.
III. žiada starostu obce
O vyvesenie VZN číslo 4/2012 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových a pozemkov od
1.1.2013na úradnej tabuli obce.
Termín: ihneď
Vladimír Kováč
Starosta obce

Uznesenie číslo 33/2012
zo dňa 14. Decembra 2012
K návrh rozpočtu obce Hatalov na rok 2013 a k viacročnému rozpočtu obce na roky 2013-2015
a stanovisku HK obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2013 – 2015.
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. Berie na vedomie:
c) stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2013 a k viacročnému rozpočtu obce na roky
2013 – 2015
d) návrh rozpočtu obce na roky 2014 - 2015
I. S h v á ľ u j e

a) Rozpočet obce Hatalov na rok 2013 :
- rozpočtové výdavky vo.výške 237 787,00 €
- rozpočtové príjmy vo výške
240 115,00 €
bez pripomienok

b) zmenu rozpočtu obce na rok 2012: zvýšenie príjmov o 56 144,06 €
zvýšenie výdavkov o 28 259,32 €
z toho :
bežné výdavky 23 858,99 €
kapitálové výdavky o 4 400,00€
II/ žiada starostu obce
zabezpečiť podrobný rozpis rozpočtu na rok 2013 pre rozpočtové organizácie vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti v termíne do 31.1.2013.

Vladimír Kováč
Starosta obce

Uznesenie číslo 34/2012
zo dňa 14. Decembra 2012

K Plánu kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2013

Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. S h v á ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2013

Vladimír Kováč
Starosta obce

Uznesenie číslo 35/2012
zo dňa 14. Decembra 2012
K čerpaniu rezervného fondu za rok 2012
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. S h v á ľ u j e

Čerpanie rezervného fondu za rok 2012 vo výške 362,50 € na kapitálové výdavky na
výstavbu chodníkov na obecnom cintoríne.
Vladimír Kováč
Starosta obce

Uznesenie číslo 36/2012
zo dňa 14. Decembra 2012
K zmluve o prenájme nebytových priestorov Slovenskej pošte
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. S ch v á ľ u j e :

Zmluvu o prenájme nebytových priestorov Slovenskej pošte.
Vladimír Kováč
Starosta obce

Uznesenie číslo 37/2012
zo dňa 14. Decembra 2012
K žiadosti Vladislava Paľu Hatalov č. 188 o prenájom tenisového kurtu
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. Berie na vedomie

Žiadosť p. Vladislava Paľu Hatalov č. 188 o prenájom tenisového kurtu
II. ž i a d a
Starostu obce o vyžiadanie podrobnejšieho podnikateľkého plánu od menovaného.
Vladimír Kováč
Starosta obce

Uznesenie číslo 38/2012
zo dňa 14. Decembra 2012
Ku kronike obce
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. Starostu obce,
aby požiadal kronikárku obce o predloženie kroniky a pripravovaných textov do kroniky na
najbližšie zasadnutie OZ.
Vladimír Kováč
Starosta obce

UZNESENIA
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HATALOVE
zo dňa 31. Októbra 2012

Uznesenie číslo 20/2012
zo dňa 31. Októbra 2012
Ku kontrole uznesení z posledného zasadnutia OZ
OZ v Hatalove
I. Konštatuje, že :
Uznesenia z posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 31. 8.2012
boli splnené.
Uznesenie číslo 21/2012
zo dňa 31. Októbra 2012
K návrhu VZN číslo ...../2012 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Hatalov
OZ v Hatalove
I.

Shváľuj
...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................

II.

Žiada
Starostu obce, aby po úprave VZN ho predložil na schválenie na najbližšom zasadnutí OZ.

Uznesenie číslo 22/2012
zo dňa 31. Októbra 2012
K Voľbe zástupcu do Rady školy
OZ v Hatalove
I.

Shváľuje
............................................................................................

Uznesenie číslo 23/2012
zo dňa 31. Októbra 2012

Ku Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ v Hatalove.
OZ v Hatalove
I.

Berie na vedomie:
..............................................................................................................................................
........................................................................................................................

II.

............................
..............................................................................................................................................

Uznesenie číslo 24/2012
zo dňa 31. Októbra 2012

K Zásadám hospodárenia s majetkom obce Hatalov
OZ v Hatalove
I.

Shváľuje
..................................................................................................................................................
....................................................................................................................

II.

.....................
..............................................................................................................................................

Uznesenie číslo 25/2012
zo dňa 31. Októbra 2012

K Informácií o zmene Organizačného poriadku v Hatalove
OZ v Hatalove
I.

Berie na vedomie:
..................................................................................................................................................
....................................................................................................................

II.

.....................

..............................................................................................................................................

Uznesenie číslo 26/2012
zo dňa 31. Októbra 2012
K žiadosti stávkovej kancelárie STAR DOGS SYSTÉM na zriadenie stávkovej kancelárie v obci.
OZ v Hatalove
I.

Berie na vedomie:
.................................................................................................................................................
.....................................................................................................................

II.

Schvaľuje - súhlasí
..............................................................................................................................................

UZNESENIA
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HATALOVE
zo dňa 31. Októbra 2012
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove sa uznieslo na týchto uzneseniach:
Uznesenie číslo 20/2012
zo dňa 31. Októbra 2012
Ku kontrole uznesení z posledného zasadnutia OZ
OZ v Hatalove
I. Konštatuje, že :
Uznesenia z posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 31. 8.2012
boli splnené.
Starosta obce:
Vladimír Kováč

Uznesenie číslo 21/2012
zo dňa 31. Októbra 2012
K návrhu VZN číslo .../2012 obce Hatalov o daniach a poplatkoch od 1.1.2013 , návrhu VZN číslo
...../2012 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Hatalov od 1.1.2013
a návrhu VZN o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových a pozemkov od 1.1.2013.
OZ v Hatalove
I. B e r i e na vedomie:
- návrh VZN číslo 2/2012 obce Hatalov o daniach a poplatkoch od 1.1.2013
- návrh VZN číslo 3/2012 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané
obcou Hatalov od 1.1.2013
- návrh VZN číslo 4/2012 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových a pozemkov od
1.1.2013.
II. Žiada
starostu obce, aby po úprave VZN ho predložil na schválenie na najbližšom zasadnutí OZ.

Starosta obce:
Vladimír Kováč

Uznesenie číslo 22/2012
zo dňa 31. Októbra 2012
K voľbe zástupcu do Rady školy
OZ v Hatalove
I.S h v á ľ u j e
Zástupcu do rady školy poslankyňu OZ Mgr. Janu PajtašovúPaľovú

Starosta obce:
Vladimír Kováč

Uznesenie číslo 23/2012
zo dňa 31. Októbra 2012
Ku správe o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ v Hatalove v školskom roku 2011/2012.
OZ v Hatalove
I. Berie na vedomie:
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ v Hatalove v školskom roku 201/2012
predloženú riad. ZŠ s MŠ v Hatalove riad. Mgr. Vierou Paulikovou.

Starosta obce:
Vladimír Kováč

Uznesenie číslo 24/2012
zo dňa 31. Októbra 2012

K Zásadám hospodárenia s majetkom obce Hatalov
OZ v Hatalove
I. S h v á ľ u j e
Zásady hospodárenia s majetkom obce Hatalov.

Starosta obce:
Vladimír Kováč
Uznesenie číslo 25/2012
zo dňa 31. Októbra 2012
K Informácií o zmene Organizačného poriadku Obecného úradu v Hatalove
OZ v Hatalove
I. Berie na vedomie:
Informáciu o zmene Organizačného poriadku Obecného úradu v Hatalove.

Starosta obce:
Vladimír Kováč

Uznesenie číslo 26/2012
zo dňa 31. Októbra 2012
K informácii o zmene správnych poplatkov
OZ v Hatalove
I. Berie na vedomie
Informáciu o zmene správnych poplatkov

Starosta obce:
Vladimír Kováč

Uznesenie číslo 27/2012
zo dňa 31. Októbra 2012
K žiadosti stávkovej kancelárie STAR DOGS SYSTÉM na zriadenie stávkovej kancelárie v obci.
OZ v Hatalove
I. S ch v á ľ u j e :
Žiadosť stávkovej kancelárie STAR DOGS SYSTÉM na zriadenie stávkovej kancelárie v obci.

Starosta obce:
Vladimír Kováč

UZNESENIA
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HATALOVE
zo dňa 31.augusta 2012

Uznesenie číslo 16/2012
zo dňa 31.augusta 2012
Ku kontrole uznesení z posledného zasadnutia OZ
OZ v Hatalove
I. Konštatuje, že :
Uznesenia z posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.6.2012
boli splnené.
Starosta obce:
Vladimír Kováč
Uznesenie číslo 17/2012
zo dňa 31. augusta. 2012
Ku VZN obce číslo 1 /2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi
a elektroodpadmi z domácnosti na území obce Hatalov
OZ v Hatalove
I.
VZN obce číslo 1 /2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými
odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území obce Hatalov

Starosta obce:
Vladimír Kováč

-

2-

Uznesenie číslo 18/2012
zo dňa 31. Augusta 2012
K rekonštrukcií miestnej komunikácie - LEJKA

OZ v Hatalove

I. Schváľuje :
Výšku finančného príspevku na rekonštrukciu miestnej komunikácie – Lejka do výšky 15 000,00 €.

Starosta obce:
Vladimír Kováč

Uznesenie číslo 19/2012
zo dňa 31. Augusta 2012
K odpredaniu AVIE

OZ v Hatalove

I. Schváľuje :
Odpredaj EVIE za sumu 400,00 €
Starosta obce:
Vladimír Kováč

ZÁVERY
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HATALOVE
zo dňa 28. Júna 2012

Uznesenie číslo 9/2012
zo dňa 28. Júna 2012

Ku kontrole uznesenia z posledného zasadnutia OZ
OZ v Hatalove
I. Konštatuje, že :
Uznesenia z posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 10. mája 2012
boli splnené.
Starosta obce:
Vladimír Kováč

Uznesenie číslo 10/2012
zo dňa 28. Júna 2012

Ku stanovisku HK k záverečnému účtu obce za rok 2011
OZ v Hatalove
I. Berie na vedomie:
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2011
Starosta obce:
Vladimír Kováč

Uznesenie číslo 11/2012
zo dňa 28. Júna 2012

Ku záverečnému účtu obce za rok 2011
OZ v Hatalove
I. S ch v á ľ u je :
a) záverečný účet obce Hatalov za rok 2011
b) celoročné hospodárenie obce za rok 2011 bez výhrad.
c/ vysporiadanie schodku
v sume 8 301,37 €zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších z:
- prebytok bežného rozpočtu v sume 7 948,77 €
- prostriedky rezervného fondu vo výške 352,60 €
Starosta obce:
Vladimír Kováč

-
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Uznesenie číslo 12/2012 Zo dňa
28. Júna 2012

K zmene rozpočtu obce číslo 1/2012
OZ v Hatalove
I. S ch v á ľ u je :
Rozpočtové opatrenie obce číslo 1/2012
Starosta obce:
Vladimír Kováč

Uznesenie číslo 13/2012
Zo dňa 28. Júna 2012
K plánu práce hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2012
OZ v Hatalove
I. S ch v á ľ u je :
Plán práce hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2012
Starosta obce:
Vladimír Kováč

Uznesenie číslo 14/2012
zo dňa 28. Júna 2012
K zvýšeniu úväzku hlavnej kontrolórky obce
OZ v Hatalove
I. S ch v á ľ u je :
Zvýšenie úväzku hlavnej kontrolórky obce z 5 hodín týždenne na 10 hodín s platnosťou od 1. Júla
2012.
Starosta obce:
Vladimír Kováč

Uznesenie číslo 15/2012
zo dňa 28. Júna 2012
K zmene pracovného poriadku v článku IX. – pracovný čas
OZ v Hatalove
I. s ú h l a s í :
So zmenou v pracovnom poriadku v článku IX. – pracovný čas – štvrtok nestránkový deň.
Starosta obce:
Vladimír Kováč

ZÁVERY
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HATALOVE
zo dňa 10. mája 2012

Uznesenie číslo 4/2012
zo dňa 10. mája 2012

K prejednaniu žiadosti p. Pavlovej Hatalov č.d. 62.
OZ v Hatalove
I. B e r i e na vedomie :
Žiadosť pani Pavlovej Hatalov č.d. 62 o odkúpenie parcely číslo 586/56 o výmere 2133 m2.
II. Ž i a d a
Žiadateľku o doloženie potrebných dokladov k preukázaniu nadobudnutia danej nehnuteľnosti.

Starosta obce:
Vladimír Kováč

Uznesenie číslo 5/2012
zo dňa 10. mája 2012

Ku správe hlavnej kontrolórky obce za I. štvrťrok 2012.

OZ v Hatalove
I. B e r i e na vedomie :

Správu hlavnej kontrolórky obce za I. štvrťrok 2012.

Starosta obce:
Vladimír Kováč

-

2-

Uznesenie číslo 6/2012
zo dňa 10. mája 2012

K návrhu na úpravu platu starostu obce na rok 2012.

OZ v Hatalove
I. S ch v á ľ u j e :
plat starostovi obce podľa § 3 odst. 1 zákona 253/1994 v znení neskorších predpisov v zákonom
stanovej výške s účinnosťou od 1.januára 2012 vo výške 1 492,00 Euro.

II.r u š í
uznesenie OZ č. 59/2011 zo dňa 23. 06. 2011 nadobudnutím účinnosti tohto uznesenia.
Opraviť::::
Starosta obce:
Vladimír Kováč

Uznesenie číslo 7/2012
zo dňa 10. mája 2012

K predaju AVIE – úprava podmienok predaja

OZ v Hatalove
I. B e r i e na vedomie :
Úpravu podmienok odpredaja AVIE.
II. u k l a d á :
Obecnému úradu zverejnenie odpredaja AVIE na internetovej stránke obce a verejnej tabuli
v obci.

Termín: ihneď

Starosta obce:
Vladimír Kováč

-
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Uznesenie číslo 8/2012
zo dňa 10. mája 2012

K bodu Rôzné

OZ v Hatalove
I. B e r i e na vedomie :

- informáciu o odovzdaní čističky odpadových vôd – skúšobná doba 6 mesiacov.
- obnovu dopravného značenia v obci.

Starosta obce:
Vladimír Kováč

ZÁVERY
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HATALOVE
zo dňa 24. februára 2012

Uznesenie číslo 1/2012
zo dňa 24. februára 2012

K prerokovaniu žiadosti o dotácie.

OZ v Hatalove
I. S ch v á ľ u j e :
Výšku dotácie na základe žiadosti:
-

OFK Hatalov vo výške 300,00 €

-

PZ Jazvec Hatalov vo výške 200,00 €

-

FSK Hatalovčan vo výške 300,00 €

-

SZZP Hatalov vo výške 150,00 €
Starosta obce:
Vladimír Kováč

Uznesenie číslo 2/2012
zo dňa 24. februára 2012

K prerokovaniu žiadosti o prenájom ubytovne.

OZ v Hatalove
I. N e s ch v á ľ u j e :
Žiadosť o prenájom ubytovne podanú p. Ľubomírom Andrejovom bytom Hatalov 178.
Starosta obce:
Vladimír Kováč

-

2 -

Uznesenie číslo 3/2012
zo dňa 24. februára 2012

K bodu rôzné

OZ v Hatalove
I. Berie na vedomie:
1. Informáciu z verejného zhromaždenia občanov obce konaného dňa 26.1.2012 podanú starostom
obce.
2. pripravený návrh VZN č. 1/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, pripomienky zaslať do
15.3.2012.
3. Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2011.
II. S ch v á ľ u j e :
1. Úpravu stravného pre MŠ a ZŠ od 1.3.2012 takto:
-

u detí v MŠ z 1,00 € na 1,06 €,

-

u detí ZŠ z 0,83 € na 0,90

-

u dospelého stravníka u 1,00 € na 1,06 €.

2. Plán práce na rok 2012.
3. Plán práce zasadnutí OZ na rok 2012.
4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2012.

Starosta obce:
Vladimír Kováč

