ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatalove, konaného 14. decembra 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, Mgr. Jana PajtášováPaľová, Jaroslav
Pavlov, Stanislav Pollák, Mgr. Erika Vagaská, Ing. Ján Vajda
Neprítomní : ospravedlnení
: -/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 sú
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:
Mgr. Erika Vagaská
Jaroslav Pavlov
Pre úpravu písomného návrhu na uznesenie bola schválená návrhová komisia v tomto
zložení:
Mgr. Jana PajtášováPaľová
Ing. Gabriel Németh
Za zapisovateľku bola poverená:
Ing. Danka Paľová
Starosta obce p. Vladimír Kováč oboznámil s programom rokovania obecného
zastupiteľstva, ktorý bol schválený bez pripomienok. Za program hlasovali všetci prítomní
poslanci.
Program :
1. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ.
1. Štatút obce Hatalov
2. 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

3. Návrh VZN číslo 3/2012 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou
Hatalov od 1.1.2013
4. Návrh VZN číslo 4/2012 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových
a pozemkov od 1.1.2013.
5. Návrh rozpočtu obce Hatalov na rok 2013 a viacročný rozpočet na roky 2013-2015
a stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2013 – 2015, zmena rozpočtu obce
za rok 2012 .
6. Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2013.
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenia a ich schválenie.
10. 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 31. októbra 2012 boli prijaté uznesenia číslo
20 - 27/2012 boli splnené.
Nakoľko ku kontrole uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky, predsedníčka návrhovej
komisie predniesla návrh na uznesenie číslo 28/2012.
Za uznesenie hlasovali:Ing. Gabriel Németh, Ing. Danka Paľová, Mgr. Jana PajtášováPaľová,
Jaroslav Pavlov, Stanislav Pollák, Mgr. Erika Vagaská, Ing. Ján Vajda
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -02.Štatút obce Hatalov
So štatútom obce Hatalov oboznámil starosta obce p. Vladimír Kováč.
V rámci diskusie p. Mišková-HK k tomu dodala, že štatút obce je spracovaný v súlade so
zákonom o obecnom zriadení.
Nakoľko k predloženému štatútu neboli vznesené pripomienky ani iné doplňujúce návrhy
bolo prijaté uznesenie číslo 29/2012.
Za uznesenie hlasovali:Ing. Gabriel Németh, Ing. Danka Paľová, Mgr. Jana Pajtášová Paľová,
Jaroslav Pavlov, Stanislav Pollák, Mgr. Erika Vagaská, Ing. Ján Vajda
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -03.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
Starosta obce p. Vladimír Kováč predniesol návrh VZN číslo 2/2012 o miestnych daniach
a popl. od 1.1.2013. Dodal, že v návrhu v porovnaní s predchádzajúcim VZN ide o zvýšenie za
odpad zo sume 7,90 € na 8,00 €, KUKA nádoby od PO 29,50 € za 1 kus. V závere vyzval
poslancov, aby sa k tomu ešte vyjadrili aj napriek tomu, že k tomuto VZN bola otvorená
diskusia na zasadnutí OZ 31.10.2012 a v termíne do 25.11.2012 mohli poslanci OZ zaslať
e-mailom svoje pripomienky a dotazy. V závere dodal, že zo strany poslancov do
stanoveného termínu e-mailom nedošli žiadne dotazy ani pripomienky a tieto neboli

vznesené ani na tomto rokovaní, dal hlasovať poslancom o schválení uznesenia číslo
30/2012.
Za uznesenie hlasovali:Ing. Gabriel Németh, Ing. Danka Paľová, Mgr. Jana Pajtášová Paľová,
Jaroslav Pavlov, Stanislav Pollák, Mgr. Erika Vagaská, Ing. Ján Vajda
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -04.Návrh VZN číslo 3/2012 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou
Hatalov od 1.1.2013
Starosta obce p. Vladimír Kováč predniesol návrh VZN číslo 3/2012.V závere dodal, že zo
strany poslancov do stanoveného termínu e-mailom nedošli žiadne dotazy ani pripomienky
a tieto neboli vznesené ani na tomto rokovaní, dal hlasovať poslancom o schválení uznesenia
číslo 31/2012.
Za uznesenie hlasovali:Ing. Gabriel Németh, Ing. Danka Paľová, Mgr. Jana Pajtášová Paľová,
Jaroslav Pavlov, Stanislav Pollák, Mgr. Erika Vagaská, Ing. Ján Vajda
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -05.Návrh VZN číslo 4/2012 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových
a pozemkov od 1.1.2013.
Starosta obce p. Vladimír Kováč predniesol návrh VZN číslo 3/2012. Informoval, že v návrhu
je zvýšenie za prenájom Pošte z 1,- Sk na 1,00 € na rok, prenájom jedálne 180,00 €, kar je
zníženie z 23,00 € na 15,00 €, dom smútku na 23,00 €. V závere požiadal poslancov, aby sa
ešte k tomuto návrhu VZN vyjadrili. Nakoľko neboli vznesené žiadne dotazy ani pripomienky
dal hlasovať poslancom o schválení uznesenia číslo 32/2012.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Ing. Danka Paľová, Mgr. Jana Pajtášová Paľová,
Jaroslav Pavlov, Stanislav Pollák, Mgr. Erika Vagaská , Ing. Ján Vajda
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -06.Návrh rozpočtu obce Hatalov na rok 2013 a viacročný rozpočet na roky 2013-2015
a stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2013 – 2015, zmena rozpočtu obce za
rok 2012.
S návrhom rozpočtu obce na roky 2013-2015 oboznámil starosta obce p. Kováč, dodal, že
rozpočet na rok 2013 je prebytkový: v príjmovej časti je navrhovaný vo výške 240 115,00 €,
vo výdavkovej 237 787,00 € - prebytok 2 328,00 €. Rozpočet na rok 2014: príjmy 240 115,00,
výdavky 207 877,00 €, prebytok 32 238,00 €. Rozpočet na rok 2015: príjmy 240 115,00 €,
výdavky 208 767,00 €, prebytok 31 348,00 €.
Po prednesení návrhu rozpočtu na roky 2013-2015 p. Mišková – HKO predniesla odborné
stanovisko k návrhu rozpočtu.
V závere ešte predniesol návrh na zmenu rozpočtu obce za rok 2012 a to zvýšenie príjmov
o 56 144,06 €, zvýšenie výdavkov o 28 259,32 €: z toho na bežné výdavky 23 858,99 € a na
kapitálové výdavky 4 400,00 €.
Po prednesení návrhu rozpočtu, návrhu na zmenu rozpočtu a odborného stanoviska HKO,
starosta vyzval poslancov OZ, aby vzniesli svoje dotazy alebo pripomienky. Nakoľko
k predloženým dokumentom neboli vznesené zo strany poslancov žiadne pripomienky dal
hlasovať o schválení uznesenia číslo 33/2012.

Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Ing. Danka Paľová, Mgr. Jana PajtášováPaľová,
Jaroslav Pavlov, Stanislav Pollák, Mgr. Erika Vagaská , Ing. Ján Vajda
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

7. Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2013.
S plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 oboznámila p. Mišková HK. Nakoľko
k navrhovanému plánu neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce návrhy bolo
prijaté uznesenie číslo 34/2012.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Ing. Danka Paľová, Mgr. Jana PajtášováPaľová,
Jaroslav Pavlov, Stanislav Pollák, Mgr. Erika Vagaská , Ing. Ján Vajda
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -08.Rôzne
Rezervný fond - starosta požiadal poslancov OZ o súhlas použitia finančných prostriedkov
z rezervného fondu na výstavbu chodníkov vo výške 362,50 € na rok 2012.
Nájom Pošta – starosta oboznámil poslancov OZ so zmluvou o nájme nebytových priestorov
pre Poštu, kde suma prenájmu na rok je 0,03 €. Poslanci odporučili v zmysle schváleného
VZN č. 3/2012 na sume 1,00 € na rok.
Vladislav Paľo – žiadosť o prenájom tenisového ihriska.
V rámci diskusie poslanci odporučili starostovi obce, aby požiadal p. Paľu o doplnenie
žiadosti o podnikateľský zámer.
Mgr. Erika Vagaská – posl. OZ mala dotaz o vedenie kroniky, či táto sa vedie a jej text by mal
byť schválený na zasadnutí OZ.
Na základe prednesených informácii a vznesených diskusných príspevkov boli prijaté
uznesenia číslo 35/2012,36/2012,37/2012, 38/2012.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Ing. Danka Paľová, Mgr. Jana PajtášováPaľová,
Jaroslav Pavlov, Stanislav Pollák, Mgr. Erika Vagaská , Ing. Ján Vajda
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -09. Diskusia
Jaroslav Pavlov – posl. OZ hovoril o fotografiách z kroniky – historické budovy a súčasné, aby
tieto boli zaramované a zavesené v zasadačke OcÚ.
Vladimír Kováč – starosta obce v závere hovoril o prípravách Silvestra 2012. Navrhol, aby
bola vatra, ohňostroj a podanie teplého občerstvenia – punč.
Mgr. Jana Pajtášová Paľová – posl. OZ dodala, že FS Hatalovčan v úvode zaspieva hymnu.
S týmto návrhom súhlasili aj ostatní poslanci OZ.
10.Návrh na uznesenia a ich schválenie.
Predsedníčka návrhovej komisie p.Mgr. Jana PajtášováPaľová v závere ešte raz predniesla
návrh 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

.......................................
Starosta obce
Vladimír Kováč
overovatelia :
Mgr. Erika Vagaská ..................................
Jaroslav Pavlov
..................................

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

