ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatalove, konaného 22. októbra 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, : Ing. Danka Paľová
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 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
Jaroslav Pavlov
Pre úpravu písomného návrhu na uznesenie bola schválená návrhová komisia v tomto zložení:
Mgr. Jana Pajtášová Paľová
Mgr. Erika Vagaská
Za zapisovateľa 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.
1. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ.
2. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky obce Hatalov za rok 2012.
3. Zmluva o vzájomnej spolupráci o poskytovaní služieb a poradenstva s firmou - EUROFORMA s.r.o
Michalovce a firmou OPEN DOOR s.r.o. Šaľa.
4. Zmluva o prenájme nebytových priestorov BARÁNOK – Ľubomír Andrejov Hatalov č.d. 178 prejednanie a schválenie.
5. Pozemok p.Pavlova – stanovisko právneho zástupcu
6. Správa o kontrolnej činnosti HK obce za I. polrok 2013.
7. Rozpočtové opatrenie číslo 4.
8. Organizačné zabezpečenie akcie „Október – mesiac úcty k starším“ na deň 26.10.2013

9. Rôzne
- Zhodnotenie folklórnych slávnosti konaných dňa 1.9.2013
- informácia o voľbách do samosprávnych krajov, konaných dňa 9.11.2013
- cenové ponuky – oprava mosta – výber dodávateľa
- inventarizačná komisia
- porucha na vodovodnej prípojke v škole
- dodatok k zmluve- územný plán obce – Ing. Arch. Pozdech
- autorská zmluva Dr.Molnár – monografia obce
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenia a ich schválenie.
12. 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 23.8.2013 boli prijaté uznesenia číslo 39 - 38/2013.
Uznesením číslo 38/2013 som bol požiadaný o vyžiadanie cenových ponúk na opravu mosta
KEČKEMEJDA č. 150 od minimálne troch firiem. Ponuky boli doručené od týchto firiem: CSM sr.o.,
Eurovia a MR – TRADE. V závere konštatoval, že uznesenia boli splnené
Nakoľko ku kontrole uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky, predsedníčka návrhovej komisie
predniesla návrh na uznesenie číslo 39/2013.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov, Mgr.
Jana PajtášováPaľová, Mgr. Erika Vagaská, Ing. Danka Paľová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -02. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky obce Hatalov za rok 2012.
Predkladá : starosta obce predložil správu nezávislého audítora p. Šepeľáka o overení účtovnej
závierky obce Hatalov za rok 2012.
V rámci diskusie vystúpili:
Ing. Danka Paľová – posl. OZ odporučila vymáhať pohľadávku voči Mgr. Haluškovi 14 000,00 €
a Eichenbergovi vo výške cca 3 500,00 €.
S touto pripomienkou sa stotožnili aj ostatní poslanci OZ.
Na základe prednesenej správy a vznesených diskusných príspevkov , predsedníčka návrhovej
komisie predniesla návrh na uznesenie číslo 40/2013.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov, Mgr.
Jana PajtášováPaľová, Mgr. Erika Vagaská, Ing. Danka Paľová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -03. Zmluva o vzájomnej spolupráci o poskytovaní služieb a poradenstva s firmou - EUROFORMA
s.r.o Michalovce a firmou OPEN DOOR s.r.o. Šaľa.
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce.
Starosta podrobne oboznámil poslancov s podmienkami o spolupráci o poskytovaní služieb
a poradenstva s jednotlivými firmami, ich výhodami resp. nákladmi obce za poskytovanie služieb.
V rámci diskusie sa poslanci zhodli, aby tieto zmluvy sa zobrali na vedomie.
Na základe oboznámenia so zmluvami a pripomienok poslancov, predsedníčka návrhovej komisie
predniesla návrh na uznesenie číslo 41/2013.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov, Mgr.
Jana PajtášováPaľová, Mgr. Erika Vagaská, Ing. Danka Paľová

Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -04. Zmluva o prenájme nebytových priestorov BARÁNOK – Ľubomír Andrejov Hatalov
č.d. 178 - prejednanie a schválenie.
Predkladá: starosta obce, ktorý podrobne oboznámil poslancom OZ s návrhom zmluvy o prenájme
nebytových priestorov BARÁNOK – Ľubomír Andrejov Hatalov č.d. 178 uzavretej dňa 26.9.2013.
V závere dodal, že Je vyriešený odber el. energie samostatne, voda podružné meranie. Teraz je
v štádiu riešenia odber plynu. Čaká sa na stanovisko SPP Michalovce. V prípade potreby zmien sa
budú podmienky upravovať formou dodatkov.
Na základe oboznámenia so zmluvou a pripomienok poslancov, predsedníčka návrhovej komisie
predniesla návrh na uznesenie číslo 42/2013.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov, Mgr.
Jana PajtášováPaľová, Mgr. Erika Vagaská, Ing. Danka Paľová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -05. Pozemok p.Pavlova – stanovisko právneho zástupcu
Predkladá: starosta obce informoval poslancov OZ, že ku dňu rokovania OZ nebolo právnym
zástupcom doručené stanovisko, z toho dôvodu poslanci rozhodli, že sa tým nebudú zaoberať ani
prijímať žiadne uznesenie.
6. Správa o kontrolnej činnosti HK obce za I. polrok 2013.
Predkladá: p. Mišková - hlavná kontrolóra obce
Správa tvorí prílohu zápisnice č.1.
Nakoľko ku správe neboli žiadne dotazy, ani pripomienky, predsedníčka návrhovej komisie predniesla
návrh na uznesenie číslo 43/2013.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov, Mgr.
Jana PajtášováPaľová, Mgr. Erika Vagaská, Ing. Danka Paľová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -07. Rozpočtové opatrenie číslo 4 - zmena rozpočtu.
Predkladá: starosta obce
Ku predloženej zmene rozpočtu – rozpočtovému opatreniu č. 4 dodal, že zmenou rozpočtu sa zvýšia
kapitálové výdavky o 17 041,00 € a to na autobusové zastávky, bežné výdavky sa znížia o 1 996,00 €.
Nakoľko k navrhovanej zmene rozpočtu neboli žiadne dotazy, ani pripomienky, predsedníčka
návrhovej komisie predniesla návrh na uznesenie číslo 44/2013.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov, Mgr.
Jana PajtášováPaľová, Mgr. Erika Vagaská, Ing. Danka Paľová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -08. Organizačné zabezpečenie akcie „ Október – mesiac úcty k starším“ na deň 26.10.2013
Predkladá: starosta obce
Starosta informoval poslancov o organizačnom zabezpečení akcie „ Október – mesiac úcty k starším“
, ktoré sa uskutoční dňa 26.10.2013o 14.30 hod. v jedálni OcÚ, oboznámil ich s programom
a v závere vyzval poslancov, aby boli nápomocní pri organizačných prácach.
Nakoľko k navrhovanému organizačnému zabezpečeniu akcie neboli žiadny pripomienky,
predsedníčka návrhovej komisie predniesla návrh na uznesenie číslo 45/2013.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov, Mgr.
Jana PajtášováPaľová, Mgr. Erika Vagaská, Ing. Danka Paľová

Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -09.Rôzne
Starosta obce:
- zhodnotil folklórne slávnosti v obci, ktoré sa konali 1.9.2013 a dodal, že tieto boli dobre
pripravené, aj kultúrny program bol na vysokej úrovni, až na to počasie, ktoré sa
zhoršilo o 15,00 hod. V závere sa poďakoval poslancom OZ a FS Hatalovčan, ktorí sa
podieľali na príprave a priebehu osláv.
- informoval poslancov OZ o voľbách do samosprávnych krajov, konaných dňa 9.11.2013
- predložil poslancom OZ tri obálky, v ktorých boli cenové ponuky na opravu mosta:
MR-TRADE s.r.o. Michalovce , EUROVIA SK, a.s. Michalovce, CSM-STAV s.r.o. Michalovce.
Poslanci schváli výberové kritéria –najnižšia cena.
Po otvorení obálok posl. OZ Ing.- Danka Paľová oboznámila s cenovými ponukami:
MR- TRADE s.r.o. Michalovce - 4 891,82 €
EUROVIA SK, a.s. Michalovce – 4 200,00 €
CSM-STAV s.r.o. Michalovce – 5 145,00 €.
V závere sa poslanci zhodli, že najnižšia cena je od firmy EUROVIA SK a odporučili
starostovi obce, s vybraným dodávateľom uzavrieť zmluvu o dielo.
- v súvislosti s vykonaním inventarizácie majetku obce so stavom k 31.12.2013 starosta
predložil návrh na zloženie inventarizačnej komisie :
Ing. Ján Vajda – predseda komisie
Jaroslav Pavlov – člen komisie
Stanislav Pollák – člen komisie
S predloženým návrhom súhlasili aj ostatní poslanci.
- informácia o poruche vody v škole
- informácia o dodatku zmluvy Ing. Arch. Pozdecha na doplatenie sumy 1 536,63 € za
územný plán obce Hatalov
V rámci diskusie k tomuto poslanci zaujali záporné stanovisko, s dodatkom nesúhlasili.
- informácia o návrhu autorskej zmluvy Dr. Molnára – monografia obce Hatalov.
V rámci diskusie k tejto zmluve poslanci jednohlasne so zmluvou nesúhlasili.
Na základe predložených informácií starostom obce, vznesených diskusných príspevkov
a predložených cenových ponúk , návrhu dodatku zmluvy a návrhu autorskej zmluvy, predsedníčka
návrhovej komisie predniesla návrh na uznesenie číslo 46/2013.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov, Mgr.
Jana PajtášováPaľová, Mgr. Erika Vagaská, Ing. Danka Paľová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

10. Diskusia
Vladimír Kováč – starosta obce hovoril o kosení cintorína.
Mgr. Erika Vagaská – poslankyňa OZ hovorila o výsadbe kríkov na miestnom cintoríne
Stanislav Pollák – poslanec OZ hovoril o rozhlase, že je výpadok reproduktorov; .
11. Návrh na uznesenia a ich schválenie..
Predsedníčka návrhovej komisie p. Mgr. Jana PajtášováPaľová v závere ešte raz prečítala návrhy na
uznesenia z OZ. Uznesenia boli schválené za každým bodom.
12. 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 :
Ing. Ján Vajda
Jaroslav Pavlov

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

