ZASADNUTIE OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
V HATALOVE

19. apríla 2013

REGISTER UZNESENÍ
Zo dňa 19. apríla 2013

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Číslo uznesenia:

Obsah uznesenia

11/2013

Kontrole uznesení z posledného zasadnutia OZ

12/2013

Prenájom priestorov - Baránok

13/2013

Návrh VZN o odpadových vodách

14/2013

Návrh na úpravu platu starostu obce na rok 2013

15/2013

Zmluva o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré
obce uzavretá v zmysle § 18 b) a § 20) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.

16/2013

Smernica číslo 2/2013 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly
v pôsobnosti obce Hatalov

17/2013

K bodu rôzné a diskusii:
- pripomienky poslancov k textu do kroniky : Mgr. Jany Pajtášovej Paľovej
a Ing. Jána Vajdu
- návrh starostu obce na zapožičanie drvičky konárov zo združenie
LABORECKÁ NIVA
- informáciu o potrebe spracovania VZN o zmene školského obvodu do
najbližšieho zasadnutia OZ
- výpadok verejného osvetlenia na ulici „KEČKEMEJDA“
- pripomienku odpratania odpadu v potoku „DUŠA „ pri kostole.
- pripomienku o pohybe túlavých psov v obci – výzva na slobodu zvierat.
- informáciu o stretnutí zástupcov na deň 22.4.2013 o 9.00 hod. na OcÚ
v Hatalove ohľadom vodnej stavby na „DUŠI“ v oblasti rybárského
revíru Budkovce II.

Obecné zastupiteľstvo v H a t a l o v e

PREZENČNÁ LISTINA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatalove, konaného
dňa 19. apríla 2013 v zasadačke Obecného úradu v Hatalove o 17.30 hod.

a/ starosta obce : Vladimír Kováč

...............................................

b/ poslanci OZ:
Ing. Gabriel Németh zástupca starostu obce

..............................................

Ing. Danka Paľová

..............................................

Mgr. Jana PajtášováPaľová

...............................................

Jaroslav Pavlov

...............................................

Stanislav Pollák

...............................................

Mgr. Erika Vagaská

................................................

Ing. Ján Vajda

...............................................

c/ ostatní prítomní:
Mišková Marta – hlavná kontrolórka obce

...............................................

Ing.MariannaPorvazová – pracovníčka OcÚ

...............................................

......................................................................

................................................

......................................................................

................................................

.....................................................................

................................................

Scenár
Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatalove dňa 19. apríla 2013
17.30 hod.
1. Zahájenie
Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní !
V zmysle § 12 zákona o obecnom zriadení otváram rokovanie obecného zastupiteľstva
v Hatalove, na ktorom vás všetkých srdečne vítam.
Konštatujem, že z celkového počtu poslancov OZ 7 je prítomných ........ poslancov OZ, takže
v zmysle § 12 odst. 7 zákona o obecnom zriadení je zasadnutie OZ uznášania schopné.
Na dnešné zasadnutie OZ je tento návrh programu:
1. Určenie zapisovateľa .
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Určenie členov návrhovej komisie

4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ.
Prenájom priestorov - Baránok
Návrh VZN o odpadových vodách
Návrh na úpravu platu starostu obce na rok 2013.
Zmluva o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré obce uzavretá
v zmysle § 18 b) a § 20) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
9. Smernica číslo 2/2013 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti
obce Hatalov.
10. Rôzne
- Kronika obce
- Stavanie mája
- ............................................................................................................................
- ............................................................................................................................
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenia a ich schválenie.
13. Z á v e r
Má niekto z poslancov k predloženému návrhu programu pripomienky?
Ak nie, dávam hlasovať, kto je za to, aby dnešné zasadnutie OZ sa viedlo podľa predloženého
programu.
Za : ......................
Proti: ...................... Zdržal sa hlasovania: .............
Ďakujem, takže dnešné zasadnutie sa bude niesť podľa predloženého programu.
1. Za zapisovateľku poverujem poslankyňu OZ : Ing. Danka Paľová
2. Za overovateľov zápisnice poverujem : ...................................................
...................................................
3. Za členovej členov návrhovej komisie navrhujem: ....................................
.................................................
.................................................
4. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ. :
Posledné zasadnutie OZ sa uskutočnilo 26. Februára 2013, na ktorom boli prijaté uznesenia
číslo 1-10/2013. Konštatujem, že uznesenia boli splnené
Má niekto k tomuto nejaké pripomienky alebo dotazy?
Ak nie, dávam hlasovať:
Za : ......................
Proti: ...................... Zdržal sa hlasovania: .............

5. Prenájom priestorov - Baránok
Predkladá : starosta obce

Má niekto k tomuto nejaké pripomienky alebo dotazy?
Ak nie, dávam hlasovať:
Za : ......................
Proti: ...................... Zdržal sa hlasovania: .............
6. Návrh VZN o odpadových vodách
Predkladá: starosta obce
Má niekto k tomuto nejaké pripomienky alebo dotazy?
Ak nie, dávam hlasovať:
Za : ......................
Proti: ...................... Zdržal sa hlasovania: .............
7.Návrh na úpravu platu starostu obce na rok 2013.
Predkladá: Mišková Marta – hlavná kontrolórka obce
Má niekto k tomuto nejaké pripomienky alebo dotazy?
Ak nie, dávam hlasovať:
Za : ......................
Proti: ...................... Zdržal sa hlasovania: .............
8. Zmluva o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré obce uzavretá
v zmysle § 18 b) a § 20) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Predkladá: starosta obce
Má niekto k tomuto nejaké pripomienky alebo dotazy?
Ak nie, dávam hlasovať:
Za : ......................
Proti: ...................... Zdržal sa hlasovania: .............

9. Smernica číslo 2/2013 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti
obce Hatalov.
Predkladá: Mišková Marta - hlavná kontrolórka obce
Má niekto k tomuto nejaké pripomienky alebo dotazy?
Ak nie, dávam hlasovať:
Za : ......................
Proti: ...................... Zdržal sa hlasovania: .............
10.Rôzne
Predkladá: Starosta obce:
-

Kronika obce
Stavanie mája
............................................................................................................................
...........................................................................................................................
Má niekto k tomuto nejaké pripomienky alebo dotazy?
Ak nie, dávam hlasovať:
Za : ......................
Proti: ...................... Zdržal sa hlasovania: .............

11.Diskusia:
........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

12.Návrh na uznesenia a ich schválenie
Žiadam predsedu – predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh na uznesenia
z dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Má niekto k týmto predneseným uzneseniam nejaké doplňujúce návrhy alebo pripomienky ?
Ak nie dávam hlasovať, kto je za tieto uznesenia.
Za : ......................................
Proti: ...................... Zdržal sa hlasovania: .............

13.Z á v e r
Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní!
Program dnešného zasadnutia je vyčerpaný, ďakujem vám všetkým za účasť a tým
zasadnutie obecného zastupiteľstva končím a prajem vám dobrú noc.

NÁVRH na UZNESENIA
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HATALOVE
zo dňa 19. apríla 2013

Uznesenie číslo 11/2013
zo dňa 19. apríla 2013
Ku kontrole uznesení z posledného zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove

I. Konštatuje, že :
Uznesenia z posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.2.2013 číslo 1-10/2013
boli splnené.
II.........................................

................................................................................................

Uznesenie číslo 12/2013
zo dňa 19. apríla 2013

K Prenájmu priestorov - Baránok
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. K o n š t a t u j e : ,že
.........................................................................................................................................
I. S h v á ľ u j e
.................................................................................................................................................
Žiada
...........................................

Uznesenie číslo 13/2013
zo dňa 19. apríla 2013

K návrhu VZN o odpadových vodách
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. K o n š t a t u j e : ,že
.........................................................................................................................................
I. S h v á ľ u j e
.................................................................................................................................................
II. Žiada
...........................................

Uznesenie číslo 14/2013
zo dňa 19. apríla 2013

K návrhu na úpravu platu starostu obce na rok 2013.
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove

I. schvaľuje
plat starostovi obce podľa § 3 odst. 1 zákona 253/1994 v znení neskorších predpisov
v zákonom stanovej výške s účinnosťou od 1.januára 2013 vo výške 1 529,00 Euro.
II.r u š í
uznesenie OZ č. 6/2012 zo dňa 10.5.2012 nadobudnutím účinnosti tohto uznesenia.

Uznesenie číslo 15/2013
zo dňa 19. apríla 2013

K zmluve o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré obce uzavretá
v zmysle § 18 b) a § 20) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. Berie na vedomie:

........................................................................
II.S h v á ľ u j e
Zmluvu o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré obce uzavretá v zmysle
§ 18 b) a § 20) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Uznesenie číslo 16/2013
zo dňa 19. apríla 2013

K Smernici číslo 2/2013 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce
Hatalov.
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I.Berie na vedomie:
...............................................................................................................................................
II. S ch v á ľ u j e

Smernicu číslo 2/2013 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce
Hatalov

Uznesenie číslo 17/2013
zo dňa 19. apríla 2013

K bodu rôzné
OZ v Hatalove
I.Berie na vedomie:
...............................................................................................................................................
II. S ch v á ľ u j e
..............................................................................................................................................

....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatalove, konaného 19. apríla 2013 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, , Stanislav Pollák, Jaroslav Pavlov
Mgr. Erika Vagaská, Ing. Ján Vajda
Neprítomní : ospravedlnení
: Mgr. Jana Pajtášová 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. Gabriel Németh
Stanislav Pollák
Pre úpravu písomného návrhu na uznesenie bola schválená návrhová komisia v tomto zložení:
Mgr. Erika Vagaská
Ing. Ján Vajda
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.
2. Prenájom priestorov - Baránok
3. Návrh VZN o odpadových vodách
4. Návrh na úpravu platu starostu obce na rok 2013.
5. Zmluva o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré obce uzavretá
v zmysle § 18 b) a § 20) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
6. Smernica číslo 2/2013 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce
Hatalov.

7. Rôzne
- Kronika obce
- Stavanie mája
- Škola kotolňa
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 26. Februára 2013 boli prijaté uznesenia číslo 110/2013. K uzneseniu bolo číslo 10/2013 k doplneniu textu do kroniky bolo konštatované, že údaje
boli doplnené poslancami Ing. Vajdom – ohľadom futbalového klubu , p. Mgr. Jana Pajtášovou

Paľovou údajmi o FS Hatalovčan a štatistickými údajmi obce – narodenie, úmrtie a pod.
V závere bolo skonštatované, že uznesenia boli splnené.
Nakoľko ku kontrole uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky, predsedníčka návrhovej komisie
predniesla návrh na uznesenie číslo 11/2013.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák, Mgr. Erika Vagaská,
Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -02. Prenájom priestorov - Baránok
Predkladá: starosta obce
Starosta obce informoval poslancov OZ so žiadosťami p. Juraja Dolinského bytom Bystré č. 306
o prenájom priestorov pohostinstva Baránok za účelom prevádzkovania pohostinstva zo dňa
15.4.2013 a p. Rastislava Dorčáka bytom Hatalov č. 23 o poskytnutie prenájmu nebytových priestorov
Espressa baru Baránok zo dňa 18.4.2013.
V rámci diskusie poslanci odporučili, aby súčasný nájomca sa vyjadril, či bude aj naďalej
prevádzkovať prenajaté priestory v zmysle platnej zmluvy.

Na základe predloženej informácie a vznesených diskusných príspevkov predsedníčka
návrhovej komisie predniesla návrh na uznesenie číslo 12/2013.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák, Mgr. Erika Vagaská,
Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

3. Návrh VZN o odpadových vodách
Predkladá: starosta obce
Starosta obce oboznámil poslancov , že v súvislosti s tým, že v obcí je vybudovaná verejná
kanalizácia je potrebné prijať VZN o prepojenosti nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu v zmysle
zákona 276/2001 Z.z. a zákona číslo 364/2004 Z.z., o vodách, ktorým sa určujú podmienky napojenia
nehnuteľnosti i občanov na verejnú kanalizáciu. V súvislosti s tým predložil návrh VZN číslo 1/2013
prepojenosti nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu na území obce Hatalov. V závere požiadal
poslancov OZ, aby v termíne do 30.5.2013 k navrhovanému VZN zaslali svoje pripomienky osobne

alebo e-mailom starostovi obce, aby potom toto VZN bolo predložené na schválenie OZ v mesiaci
júni 2013.

Na základe predloženej informácie a vznesených diskusných príspevkov predsedníčka
návrhovej komisie predniesla návrh na uznesenie číslo 13/2013.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák, Mgr. Erika Vagaská,
Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

4. Návrh na úpravu platu starostu obce na rok 2013.
Predkladá: Mišková Marta – hlavná kontrolórka obce
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 14/2013.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák, Mgr. Erika Vagaská,
Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -05. Zmluva o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré obce uzavretá v zmysle §
18 b) a § 20) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Predkladá starosta obce
Starosta obce oboznámil poslancov OZ so zmluvou o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
pre viaceré obce uzavretá v zmysle § 18 b) a § 20) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov v súvislosti s tým, že p. Mišková – hlavná kontrolórka obce vykonáva
kontrolnú činnosť na viacerých obciach. Zároveň dodal, že táto zmluva rieši podieľať sa na nákladoch
dotknutých obcí, ktoré vzniknú obci Hatalov jej účasťou na rôznych školeniach alikvotnou čiastkou.
V rámci diskusie p.Mišková – hlavná kontrolórka obce k tomu dodala, že túto zmluvu je potrebné
schváliť, nakoľko NKÚ v Petrikovciach v rámci zistených opatrení uložilo všetkým obecným úradom,
kde vykonáva kontrolnú činnosť.
Nakoľko k prednesenej zmluve neboli vznesené pripomienky ani dotazy, predsedníčka návrhovej

komisie predniesla návrh na uznesenie číslo 15/2013.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák, Mgr. Erika Vagaská,
Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -06. Smernica číslo 2/2013 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce
Hatalov.
Predkladá: Mišková Marta – hlavná kontrolórka obce
P. Mišková – HKO predniesla návrh smernice číslo 2/2013 na zabezpečenie finančnej kontroly
v pôsobnosti obce Hatalov. K tomu dodala, že táto smernica upravuje základné pravidla vykonávania
finančnej kontroly v zmysle novelizácie zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a zásady
vykonávania predbežnej finančnej kontroly .
Nakoľko k prednesenej smernici neboli vznesené pripomienky ani dotazy, predsedníčka návrhovej

komisie predniesla návrh na uznesenie číslo 16/2013.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák, Mgr. Erika Vagaská,
Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

7. Rôzne
Starosta obce informoval poslancov OZ :
- s doplnením textu do kroniky poslancami Ing. Vajdom – ohľadom futbalového klubu , p. Mgr.

Jana Pajtášovou Paľovou údajmi o FS Hatalovčan .
- Laborecká Niva – združenie – zapožičanie drvičky
- Cesta Lejka – údržba cesty začiatkom júna 2013 – prejednanie s In.g Hežely
- príprava projektu na odvodnenie ulice Kečkemejda + sprietočnenie 3. mosta pri cintoríne
- stavanie mája – guľáš : výdaj surovín na prípravu – p. Pollák /cibuľa, mäso, zemiaky/
Fotenie : Mgr. Vagaská
Program: FS Hatalovčan
- potreba spracovať VZN o školskom obvode – zmena školského obvodu
8. Diskusia
Jaroslav Pavlov – poslanec OZ hovoril k osvetleniu ulice Keckemejda – výpadok
Mgr. Erika Vagaská – posl. OZ – hovorila o vypratanie časti Duše pri kostole
Ing. Németh – zástupca st. obce – hovoril o túlavých psov v obci – výzva na slobodu zvierat,
O vzdutí hladiny – 22.4.2013 stretnutie Správy Laborca a Rybárskeho zväzu
Ohľadne vodnej stavby na DUŠI „Rybníky Budkovce“.
Vladimír Kováč – starosta obce – hovoril o oprave betónovej platne na amfiteátri
Na základe predložených informácií starostom obce a vznesených diskusných príspevkov
predsedníčka návrhovej komisie predniesla návrh na uznesenie číslo 17/2013.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák, Mgr. Erika Vagaská,
Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

9. Návrh na uznesenia a ich schválenie..
Predsedníčka návrhovej komisie p. Mgr. Erika Vagaská v závere ešte raz prečítala návrhy na
uznesenia z OZ. Uznesenia boli schválené za každým bodom.
10.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. Gabriel Németh ............................
Stanislav Pollák ..................................

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

UZNESENIA
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HATALOVE
zo dňa 19. apríla 2013

Uznesenie číslo 11/2013
zo dňa 19. apríla 2013
Ku kontrole uznesení z posledného zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove

I. Konštatuje, že :
Uznesenia z posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.2.2013 číslo 1-10/2013
boli splnené.

Vladimír Kováč
Starosta obce

Uznesenie číslo 12/2013
zo dňa 19. apríla 2013

K Prenájmu priestorov - Baránok
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. Berie na vedomie:
Žiadosti p. Dolinského a p. Dorčáka na prenájom nebytových priestorov „Baránok“
II. v y z ý v a :
Súčasného nájomcu o písomné vyjadrenie pokračovania v prenájme.

Vladimír Kováč
Starosta obce

Uznesenie číslo 13/2013
zo dňa 19. apríla 2013

K návrhu VZN o odpadových vodách
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. Berie na vedomie

Návrh VZN o odpadových vodách
II. ukladá
Poslancom OZ vypracovať pripomienky a doručiť starostovi obce do 30.5.2013.

Vladimír Kováč
Starosta obce

Uznesenie číslo 14/2013
zo dňa 19. apríla 2013

K návrhu na úpravu platu starostu obce na rok 2013.
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. schvaľuje
plat starostovi obce podľa § 3 odst. 1 zákona 253/1994 v znení neskorších predpisov
v zákonom stanovej výške s účinnosťou od 1.januára 2013 vo výške 1 529,00 Euro.
II.r u š í
uznesenie OZ č. 6/2012 zo dňa 10.5.2012 nadobudnutím účinnosti tohto uznesenia.

Vladimír Kováč
Starosta obce

Uznesenie číslo 15/2013
zo dňa 19. apríla 2013

K zmluve o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré obce uzavretá
v zmysle § 18 b) a § 20) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove

II.S h v á ľ u j e
Zmluvu o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré obce uzavretá v zmysle
§ 18 b) a § 20) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Vladimír Kováč
Starosta obce

Uznesenie číslo 16/2013
zo dňa 19. apríla 2013

K Smernici číslo 2/2013 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce
Hatalov.
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. S ch v á ľ u j e

Smernicu číslo 2/2013 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce
Hatalov

Vladimír Kováč
Starosta obce

Uznesenie číslo 17/2013
zo dňa 19. apríla 2013

K bodu rôzné a diskusii
OZ v Hatalove
I.Berie na vedomie:
- pripomienky poslancov k textu do kroniky : Mgr. Jany Pajtášovej Paľovej a Ing. Jána Vajdu
- návrh starostu obce na zapožičanie drvičky konárov zo združenie LABORECKÁ NIVA
- informáciu o potrebe spracovania VZN o zmene školského obvodu do najbližšieho zasadnutia OZ
- výpadok verejného osvetlenia na ulici „KEČKEMEJDA“
- pripomienku odpratania odpadu v potoku „DUŠA „ pri kostole.
- pripomienku o pohybe túlavých psov v obci – výzva na slobodu zvierat.
- informáciu o stretnutí zástupcov na deň 22.4.2013 o 9.00 hod. na OcÚ v Hatalove ohľadom vodnej
stavby na „DUŠI“ v oblasti rybárského revíru Budkovce II.

Vladimír Kováč
Starosta obce

