ZÁPISNICA
napísaná z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatalove, konaného 18. júla 2013
o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Hatalove.
Prítomní:
a/ starosta obce : Vladimír Kováč
b/ poslanci OZ:
Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Ing. Danka Paľová , Mgr. Erika Vagaská,
Mgr. Jana Pajtášová Paľová
Neprítomní : ospravedlnení
: Jaroslav Pavlov
neospravedlnení : -/c/ ostatní prítomní: - /Mimoriadne 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 Pollák
Pre úpravu písomného návrhu na uznesenie bola schválená návrhová komisia v tomto zložení:
Mgr. Jana Pajtášová Paľová
Mgr. Erika Vagaská
Za zapisovateľa bol poverený:
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.

1. Prenájom nebytových priestorov – Baránok.
2.Diskusia
3.Návrh na uznesenie a jeho schválenie.
4.Z á v e r
Priebeh jednania :
1. Prenájom nebytových priestorov Baránok
Predkladá : starosta obce
Starosta obce informoval poslancov OZ, že na základe uznesenia obecného zastupiteľstva číslo
19/2013 zo dňa 28. Júna 2013 bola zverejnená ponuka prenájmu nebytových priestorov –
Baránok na internetovej stránke obce a na úradnej tabuli obce Hatalov s termínom podania žiadosti
do 15.7.2013. Dodal, že ku dňu 15.7.2013 bola na obecný úrad doručená jedna žiadosť dňa
3.7.2013 Danielou Dorčákovou bytom Hatalov č.d. 23.Zároveň ich oboznámil s obsahom žiadosti a

prílohami: živnostenským listom, podnikateľským zámerom a plnomocenstvom v zastupovaní .
V závere požiadal poslancov OZ, aby sa k tejto veci vyjadrili:
Ing. Danka Paľová – posl. OZ súhlasila s prenájmom a doporučila prenájom na 4 roky, 9,5 €/m2, čo v
prepočte je ca 2 400,00 € na jeden rok - platenie ½ nájmu.
Ing. Németh – zástupca starostu obce doporučil 3 - mesačnú výpovednú lehotu, resp. vzájomná
dohoda oboch strán – zmluva.

2.Diskusia
Vladimír Kováč – starosta obce predložil poslancom OZ návrhy na riešenie autobusových
zástavky . Jedným z návrhom boli aj lexanové.
Ing. Németh – zástupca starostu obce doporučil, aby sa zakúpili lexanové zastávky v počte
3 ks, ktorých cena sa pohybuje cca 1 099,00 €.
S týmto návrhom súhlasili aj ostatní poslanci.
3.Návrh na uznesenie a jeho schválenie.
Na základe informácie podanej starostom obce a vznesených diskusných príspevkov bolo prijaté
uznesenie číslo 30/2013
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Mgr. Jana Pajtášová Paľová,
Ing. Ján Vajda , Ing. Danka Paľová , Mgr. Erika Vagaská
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

12. Z á v e r
Nakoľko program rokovania mimoriadneho 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 ...............................
Stanislav Pollák ...............................

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

