Obecné zastupiteľstvo v H A T A L O V E

ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatalove, konaného 10. mája 2012
o 17,30 hod. v zasadačke obecného úradu v Hatalove.
Prítomní:
a/ starosta obce : Vladimír Kováč
b/ poslanci OZ:
Ing. Gabriel Németh, Ing. Danka Paľová, Ing. Ján Vajda, Mgr. Jana PajtášováPaľová,
Jaroslav Pavlov, Stanislav Pollák, Mgr. Erika Vagaská
Neprítomní : ospravedlnení

: -/-

neospravedlnení : -/c/ ostatní prítomní:
Mišková Marta – hlavná kontrolórka obce
Ing. Marianna Porvázová - ekonómkaOcÚ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce p. Vladimír Kováč,
ktorý prítomných privítal a konštatoval, že toto bolo zvolané v súlade s § 12 odst. 1 zákona
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Zároveň konštatoval, že z celkového počtu 7 poslancov OZ , na dnešnom zasadaní je
prítomných 7 poslancov OZ, takže v zmysle § 12 odst. 2 zákona 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení je toto zasadnutie Obecného zastupiteľstva uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice boli poverení títo poslanci:
Ing. Ján Vajda
Mgr. Erika Vagasská
Pre úpravu písomného návrhu na uznesenie bola schválená návrhová komisia v tomto
zložení:
Mgr. Jana PajtášováPaľová
Stanislav Pollák
Za zapisovateľku bola poverená:
Ing. Danka Paľová
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Starosta obce p. Vladimír Kováč oboznámil s programom rokovania obecného
zastupiteľstva, ktorý bol schválený bez pripomienok. Za program hlasovali všetci prítomní
poslanci.
Program :
1. Prejednanie žiadosti p. Pavlovej Hatalov č.d. 62.
2. Správa hlavnej kontrolórky obce za I. štvrťrok 2012.
3. Návrh na úpravu platu starostu obce na rok 2012.
4. Predaj AVIE – úprava podmienok predaja.
5. Rôzné
6. Diskusia
7. Záver.
Priebeh jednania :
1.Prejednanie žiadosti p. Pavlovej Hatalov č.d. 62.
Starosta obce Vladimír Kováč informoval poslancov OZ so žiadosťou p. Pavlovej Hatalov č.d.
62 odkúpenie parcely č. 586/56 o výmere 2 133 m2. Poslanci OZ po oboznámení so
žiadosťou p. Pavlovej žiadajú predložiť k preukázaniu nadobudnutia danej nehnuteľnosti
vyhlásenie svedkov.
Na základe vznesených pripomienok a oboznámeniu sa so žiadosťou bol predsedníčkou
návrhovej komisie predložený návrh na uznesenie číslo 4/2012.
Za uznesenie hlasovali : Ing. Gabriel Németh, Ing. Danka Paľová, Ing. Ján Vajda, Mgr. Jana
PajtášováPaľová, Jaroslav Pavlov, Stanislav Pollák, Mgr. Erika Vagaská
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -02.Správa hlavnej kontrolórky obce za I. štvrťrok 2012.
p. Marta Mišková- hlavná kontrolórka obce oboznámila so správou o vykonaných kontrolách
za I. štvrťrok 2012.Dodala, že celkom boli vykonané 4 kontroly a to na hospodárenia
s finančnými prostriedkami a vybavovanie sťažnosti a petícií. V závere dodala, že nebolo
zistené závažné porušenie zákona.
Nakoľko k prednesenej správe neboli vznesené pripomienky ani dotazy, predsedníčka
návrhovej komisie predniesla návrh na uznesenie číslo 5/2012.
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Za uznesenie hlasovali : Ing. Gabriel Németh, Ing. Danka Paľová, Ing. Ján Vajda, Mgr. Jana
PajtášováPaľová, Jaroslav Pavlov, Stanislav Pollák, Mgr. Erika Vagaská

Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -03.Návrh na úpravu platu starostu obce na rok 2012.
S návrhom na úpravu platu starostu obce Hatalov p. Vladimíra Kováča oboznámila OZ p.
Marta Mišková- hlavná kontrolórka obce.
Nakoľko k prednesenému návrhu neboli vznesené pripomienky ani dotazy, predsedníčka
návrhovej komisie predniesla návrh na uznesenie číslo 6/2012.
Za uznesenie hlasovali : Ing. Gabriel Németh, Ing. Danka Paľová, Ing. Ján Vajda, Mgr. Jana
PajtášováPaľová, Jaroslav Pavlov, Stanislav Pollák, Mgr. Erika Vagaská
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -04.Predaj AVIE – úprava podmienok predaja.
Starosta obce Vladimír Kováč informoval poslancov o technickom stave AVIE, ktorá je vo
vlastníctve obce. Odporučil poslancom ju odpredať resp. dať do šrotu. V rámci diskusie
k tomu poslanci odporučili zverejniť odpredaj AVIE na internetovej stránke obce a verejnej
tabuli a až potom zrealizovať odkúpenie resp. likvidáciu cca do 30 dní od zverejnenia.
Na základe podanej informácie starostom obce a vznesených diskusných príspevkov
predsedníčka návrhovej komisie predniesla návrh na uznesenie číslo 7/2012.
Za uznesenie hlasovali : Ing. Gabriel Németh, Ing. Danka Paľová, Ing. Ján Vajda, Mgr. Jana
PajtášováPaľová, Jaroslav Pavlov, Stanislav Pollák, Mgr. Erika Vagaská
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -05.Rôzné
Starosta informoval poslancov OZ s odovzdaním čističky odpadových vôd – skúšobná doba 6
mesiacov a obnove dopravného značenia. Dodal, že dopravné značenie sa obnoví fóliou
pretože je to lacnejšie ako nové dopravné značenie.
Na základe podanej informácie starostom obce predsedníčka návrhovej komisie predniesla
návrh na uznesenie číslo 8/2012.
Za uznesenie hlasovali : Ing. Gabriel Németh, Ing. Danka Paľová, Ing. Ján Vajda, Mgr. Jana
PajtášováPaľová, Jaroslav Pavlov, Stanislav Pollák, Mgr. Erika Vagaská
Proti: -0-

-4 Zdržali sa hlasovania: -06.Diskusia
Starosta obce Vladimír Kováč informoval poslancov o odovzdaní kultúrneho domu p.
Haluškom – o finančnom vyrovnaní na energiách cca 13 000 € a o výmennom pobyte
starostov obci, ktoré sa uskutoční v dňoch 7.-9. Júna 2012 na Moravu, ktorého sa zúčastní aj
on. Poplatok je cca 50,00 €.
Mgr. PajtášováPaľová – posl. OZ povedala, že pre p. Dorčáka M. je potrebné vybaviť papiere
pre možnosť vedenia autobusu /psychotesty a zdravotná prehliadka/.
Mgr. PajtášováPaľová a Mgr. Vagaskáposl. OZ hovorili o príprave uvítania detí do života na
deň 17.6.2012.
7.Záver
Nakoľko program rokovania obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta obce sa
poďakoval prítomným za účasť a tým zasadnutie OZ ukončil.

.......................................
Zástupca starostu obce:
Ing. Gabriel Németh

.......................................
Starosta obce
Vladimír Kováč

overovatelia :
Ing. Ján Vajda .....................................
Mgr. Erika Vagaská ......................................

Zapísala:
Ing. Danka Paľová ...................................

