ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatalove, konaného 13. decembra 2013 o 17.30
hod. v zasadačke obecného úradu v Hatalove.
Prítomní:
a/ starosta obce : Vladimír Kováč
b/ poslanci OZ:
Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Jaroslav Pavlov, Mgr. Jana Pajtášová Paľová,
Ing. Ján Vajda, Mgr. Erika Vagaská,
Neprítomní : ospravedlnení : Ing. Danka Paľová
neospravedlnení : -/c/ ostatní prítomní:
Mišková Marta – hlavná kontrolórka obce
Ing .Marianna Porvazová – pracovníčka OcÚ
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 6 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
Stanislav Polák
Pre úpravu písomného návrhu na uznesenie bola schválená návrhová komisia v tomto zložení:
Mgr. Jana Pajtášová Paľová
Mgr. Erika Vagaská
Jaroslav Pavlov
Za zapisovateľa bola poverený: Ing. Németh Gabriel
Starosta obce p. Vladimír Kováč oboznámil s programom rokovania obecného zastupiteľstva, ktorý
bol schválený bez pripomienok. Za program hlasovali všetci prítomní poslanci.

1. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ.
2. Návrh rozpočtu obce Hatalov na rok 2014 a viacročný rozpočet na roky 2014-2016
a stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2014– 2015.
3. Programový rozpočet obce Hatalov – uplatnenie v RIS-SAM.
4. Plán kontrolnej činnosti HK obce Hatalov na I. polrok 2014.
5. Vypracovanie projektovej dokumentácie – rekonštrukcia chodníka v obci.
6. Smernica číslo 5/2013 o ochrane osobných údajov.
7. Organizovanie akcie „ Silvester 2013“

8. Rôzne:
- podanie žiadosti na vypracovaní štúdie v obci „Revitalizácia parku v obci Hatalov“
- podanie žiadosti na Kamerový systém v obci Hatalov - 6 kamier
- o možnosti modernizácie verejného osvetlenia v obci

9. Diskusia
10.Návrh na uznesenia a ich schválenie.
11.Z á v e r
Priebeh jednania :
1.Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ.
Kontrolu plnenia uznesení previedol starosta obce Vladimír Kováč, ktorý konštatoval, že na
poslednom zasadnutí OZ , ktoré sa uskutočnilo 22.10.2013 boli prijaté uznesenia číslo 39-46/2013.
V závere konštatoval, že uznesenia boli splnené
Nakoľko ku kontrole uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky, predsedníčka návrhovej komisie
predniesla návrh na uznesenie číslo 47/2013.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov, Mgr.
Jana Pajtášová Paľová, Mgr. Erika Vagaská,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -02. Návrh rozpočtu obce Hatalov na rok 2014 a viacročný rozpočet na roky 2014-2016 a stanovisko
HK obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2014– 2015.
Predkladá: starosta obce – Vladimír Kováč
S návrhom rozpočtu obce na rok 2014 a viacročným rozpočtom na roky 2014-2016 oboznámil
starosta obce p. Kováč. Návrh rozpočtu tvorí prílohu zápisnice číslo 1.
So stanoviskom k návrhu rozpočtu obce na rok 2014 a návrhu viacročného rozpočtu na roky 20142015 oboznámila p. Mišková – hlavná kontrolórka obce. Návrh tvorí prílohu zápisnice č. 2
V rámci diskusie vystúpili:
Poslanci nemali k predloženému návrhu žiadne pripomienky .
Po prednesení návrhov rozpočtu, stanoviska HK a vznesených diskusných príspevkov bol
predsedníčkou návrhovej komisie predložený návrh na uznesenie číslo 48/2013.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov, Mgr.
Jana PajtášováPaľová, Mgr. Erika Vagaská,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -03. Programový rozpočet obce Hatalov – uplatnenie v RIS-SAM.
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce,
ktorý informoval poslancov s informáciou MF SR so zavedením rozpočtového informačného systému
od 1.1.2014 v zmysle zákona 426/2013 zo dňa 29.novembra 2013 , ktorým sa mení a dopĺňa zákon
583/2004 Z.z. o územnej samospráve. Ide o nový centrálny systém, ktorého hlavnou úlohou je zber
rozpočtových údajov subjektov územnej samosprávy pre potreby zostavovania rozpočtu verejnej
správy. Zároveň je to však nástroj, ktorý MF SR poskytuje mestám a obciam zadarmo k dispozícii pre
potreby skvalitnenia ich rozpočtového riadenia. Náklady spojené s pripojením obce do systému
RIS.SAM, so zriadením do KTI, jej prevádzka, ako školenia budú hradené MF SR.
V súvislosti s novelizáciou cit. zákona dodal, že v článku I. v § 4 odst. 5 sa hovorí o programovom
rozpočte obce, že obce do 2 000 obyvateľov nebudú musieť robiť programový rozpočet, ak o tom
rozhodne OZ. V závere dodal, že je to dobrá správa lebo malé obce s tým mali veľa práce a náklady.
V závere požiadal poslancov, aby sa k predloženým informáciám vyjadrili.
V rámci diskusie poslanci zobrali na vedomie informáciu o zavedením RIS-SAM a jednohlasne
rozhodli o neuplatňovaní programového rozpočtu obce od 1.1.2014.

Po predložení informácie starostom obce a vznesených diskusných príspevkov, predsedníčka
návrhovej komisie predniesla návrh na uznesenie číslo 49/2013.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov, Mgr.
Jana PajtášováPaľová, Mgr. Erika Vagaská,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -04. Plán kontrolnej činnosti HK obce Hatalov na I. polrok 2014.
Predkladá: Mišková Marta – hlavná kontrolórka obce
Plán práce tvorí prílohu zápisnice č. 4
Nakoľko k predloženému plánu práce neboli vznesené pripomienky, ani iné doplňujúce návrhy,
predsedníčka návrhovej komisie predniesla návrh na uznesenie číslo 50/2013.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov, Mgr.
Jana PajtášováPaľová, Mgr. Erika Vagaská,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -05. Vypracovanie projektovej dokumentácie – rekonštrukcia chodníka v obci.
Predkladá: starosta obce – Vladimír Kováč,
Ktorý k tomu dodal, že je predpoklad, že v roku 2014 bude vyhlásená výzva na podanie žiadosti
o dotáciu na rekonštrukciu chodníkov obci, preto je potrebné urobiť opatrenia, ktoré súvisia
s podaním žiadosti o dotáciu. Jedná sa o vypracovanie polohopisu a výškopisu , ako aj vypracovanie
projektovej dokumentácie.
V rámci diskusie poslanci nemali k tomuto žiadne námietky.
Po predložení informácie starostom obce a vznesených diskusných príspevkov, predsedníčka
návrhovej komisie predniesla návrh na uznesenie číslo 51/2013.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov, Mgr.
Jana PajtášováPaľová, Mgr. Erika Vagaská, Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -06. Smernica číslo 5/2013 o ochrane osobných údajov.
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce
Smernica tvorí prílohu zápisnice číslo 5.
V rámci diskusie vystúpil Ing. Németh, ktorý dodal, že sú tam nejaké formálne nedostatky, ktoré je
potrebné odstrániť. Odporučil smernicu schváliť.
Po predložení smernice starostom obce a vznesenej pripomienky, predsedníčka návrhovej komisie
predniesla návrh na uznesenie číslo 52/2013.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov, Mgr.
Jana PajtášováPaľová, Mgr. Erika Vagaská
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -07. Organizovanie akcie „ Silvester 2013“
Predkladá: starosta obce – Vladimír Kováč
Informoval poslancov OZ, že tak ako po iné roky, tak aj v tomto roku odporučil, aby sa príchod
nového roka uskutočnil pred obecným úradom, kde sa urobí vatra, bude sa podávať prevarené víno .
O polnoci folklórny súbor Hatalovčan zaspieva slovenskú hymnu a na to bude nasledovať ohňostroj.
V rámci diskusie k tomuto vystúpili:
S predloženým návrhom poslanci jednohlasne súhlasili.
Po predložení organizačného zabezpečenie „Silvester 2013“ starostom obce a vznesených
diskusných príspevkov, predsedníčka návrhovej komisie predniesla návrh na uznesenie číslo
53/2013.

Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov, Mgr.
Jana PajtášováPaľová, Mgr. Erika Vagaská,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -08. Rôzne
Starosta informoval poslancov :
- o podaní žiadosti na vypracovaní štúdie v obci „Revitalizácia parku v obci Hatalov“
- o podaní žiadosti na Kamerový systém v obci Hatalov - 6 kamier
- o možnosti modernizácie verejného osvetlenia v obci
V rámci diskusie poslanci nemali žiadne námietky.
Na základe predložených informácií starostom obce, vznesených diskusných príspevkov
predsedníčka návrhovej komisie predniesla návrh na uznesenie číslo 54/2013.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov, Mgr.
Jana PajtášováPaľová, Mgr. Erika Vagaská,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -09. Diskusia
Vladimír Kováč – starosta obce hovoril o možnosti internetu cez optický kábel v obci firmou Minet
Michalovce, o množstve zberu elektroodpadu – 690 kg, o opätovnom poškodení tabule – Vítajte v
obci
Ing. Gabriel Németh – zástupca starostu obce hovoril o čistení ramena DUŠA v obci cestou PBH
Michalovce
Ostatní poslanci hovorili o zápachu z verejnej kanalizácie.
10. Návrh na uznesenia a ich schválenie..
Predsedníčka návrhovej komisie p. Mgr. Jana Pajtášová Paľová v závere ešte raz prečítala návrhy na
uznesenia z OZ. Uznesenia boli schválené za každým bodom.
11. Z á v e r
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

overovatelia :

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

Ing. Ján Vajda
Stanislav Pollák

Zapísal:
Ing. Gabriel Németh
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