Z Á P I S N I C E 2013
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO A OBECNÁ RADA

ZASADNUTIE OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
V HATALOVE

22. februára 2013

REGISTER UZNESENÍ
Zo dňa 22. februára 2013

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Číslo uznesenia:

Obsah uznesenia

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––1 /2013

Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ.

2/2013

VZN číslo 1/2013 - Požiarny poriadok obce Hatalov

3/2013

VZN č. 2/2013 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku
obce Hatalov

4/2013

Interný predpis číslo 1/2013 o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie od 1. marca 2013.

5/2013

Informácia o možnosti splatenia úveru v PRIMA banke Michalovce .

6/2013

Plán práce o úlohách obce na rok 2013.

7/2013

Schválenia použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu
obce na kapitálové výdavky : údržbu miestneho cintorína a údržba
autobusových čakárni v roku 2013

8/2013

Ročná správa o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2012.

9/2013

Informácia o zmene organizačného poriadku obce Hatalov.

10/2013

Rôzné:

-

Text do kroniky za roky 2010, 2011 a 2012.
Informácia podaná starostom obce o navýšení finančných
prostriedkov na prenesené kompetencie v ZŠsMŠ Hatalov
Plán zasadnutí OZ na rok 2013
Zriaďovacie listiny pre výdajne odberných oprávnení na
zabezpečenie úloh pri mimoriadnych regulačných opatreniach

Obecné zastupiteľstvo v H a t a l o v e

PREZENČNÁ LISTINA

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatalove, konaného
dňa 22. Februára 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 Pajtášová Paľová

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

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 22. februára 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Určenie zapisovateľa .
Určenie overovateľov zápisnice
Určenie členov návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ.
VZN číslo 1/2013 - Požiarny poriadok obce Hatalov
VZN č. 2/2013 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Hatalov
Interná smernica číslo .../2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce na
záujmové vzdelávanie od 1. marca 2013.
8. Informácia o možnosti splatenia úveru v PRIMA banke Michalovce .
9. Plán práce o úlohách obce na rok 2013.
10. Schválenia použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu obce na kapitálové
výdavky : údržbu miestneho cintorína a údržba autobusových čakárni v roku 2013
11. Ročná správa o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2012.
12. Informácia o zmene organizačného poriadku obce Hatalov.
13. Rôzne
- Vzdanie sa poslaneckej odmeny posl. OZ Janky Pajtašovej Paľovej od 1.1.2013
- ...........................................................................................................................
- ............................................................................................................................
- ............................................................................................................................
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenia a ich schválenie.
16. 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 14. decembra 2012, na ktorom boli prijaté uznesenia
číslo 28 - 38/2012. Konštatujem, že uznesenia boli splnené
Má niekto k tomuto nejaké pripomienky alebo dotazy?
Ak nie, dávam hlasovať:
Za : ......................
Proti: ...................... Zdržal sa hlasovania: .............

5.VZN číslo 1/2013 -Požiarny poriadok obce Hatalov
Predkladá: starosta obce
Má niekto k tomuto nejaké pripomienky alebo dotazy?
Ak nie, dávam hlasovať:
Za : ......................
Proti: ...................... Zdržal sa hlasovania: .............
6.VZN č. 2/2013 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Hatalov
Predkladá: starosta obce
Má niekto k tomuto nejaké pripomienky alebo dotazy?
Ak nie, dávam hlasovať:
Za : ......................
Proti: ...................... Zdržal sa hlasovania: .............
7.Interná smernica číslo .../2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce na
záujmové vzdelávanie od 1. marca 2013.
Predkladá: starosta obce
Má niekto k tomuto nejaké pripomienky alebo dotazy?
Ak nie, dávam hlasovať:
Za : ......................
Proti: ...................... Zdržal sa hlasovania: .............
8.Informácia o možnosti splatenia úveru v PRIMA banke Michalovce .
Predkladá : starosta obce

Má niekto k tomuto nejaké pripomienky alebo dotazy?
Ak nie, dávam hlasovať:
Za : ......................
Proti: ...................... Zdržal sa hlasovania: .............
9.Plán práce o úlohách obce na rok 2013.
Predkladá: starosta obce
Má niekto k tomuto nejaké pripomienky alebo dotazy?
Ak nie, dávam hlasovať:
Za : ......................
Proti: ...................... Zdržal sa hlasovania: .............
10.Schválenia použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu obce na kapitálové
výdavky : údržbu miestneho cintorína a autobusových čakárni v roku 2013
Predkladá: starosta obce
Má niekto k tomuto nejaké pripomienky alebo dotazy?
Ak nie, dávam hlasovať:
Za : ......................
Proti: ...................... Zdržal sa hlasovania: .............
11.Ročná správa o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2012.
Predkladá: hlavná kontrolórka obce
Má niekto k tomuto nejaké pripomienky alebo dotazy?
Ak nie, dávam hlasovať:
Za : ......................
Proti: ...................... Zdržal sa hlasovania: .............
12.Informácia o zmene organizačného poriadku obce Hatalov.
Predkladá: starosta obce
Má niekto k tomuto nejaké pripomienky alebo dotazy?
Ak nie, dávam hlasovať:
Za : ......................
Proti: ...................... Zdržal sa hlasovania: .............

13.Rôzne
- Vzdanie sa poslaneckej odmeny posl. OZ Janky Pajtašovej Paľovej od 1.1.2013
- ...........................................................................................................................
- ............................................................................................................................
- ............................................................................................................................

14.Diskusia:
........................................................................
.........................................................................
15.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: .............

16.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 22. Februára 2013

Uznesenie číslo 1/2013
zo dňa 22. Februára 2013
Ku kontrole uznesení z posledného zasadnutia OZ
OZ v Hatalove
I. Konštatuje, že :
Uznesenia z posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2012 číslo 28-36/2012
boli splnené.
II.........................................
................................................................................................

Uznesenie číslo 2/2013
zo dňa 22. Februára 2013

K VZN číslo 1/2013 - Požiarny poriadok obce Hatalov
OZ v Hatalove
I. S h v á ľ u j e
...................................................................................................................................................................
Žiada
...........................................

Uznesenie číslo 3/2013
zo dňa 22. Februára 2013

VZN č. 2/2013 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Hatalov
OZ v Hatalove
I.S h v á ľ u j e
............................................................................................
II.

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

Uznesenie číslo 4/2013
zo dňa 22. Februára 2013

Interná smernica číslo .../2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce na
záujmové vzdelávanie od 1. marca 2013.
OZ v Hatalove
I.Berie na vedomie:
.....................................................................................................................
II. Schváľuje:
...................................................................................................................................................................
III. ..................
..................................................................................................................................................................

Uznesenie číslo 5/2013
zo dňa 22. Februára 2013

K Informácii o možnosti splatenia úveru v PRIMA banke Michalovce .
OZ v Hatalove
I. Berie na vedomie:

Informáciu podanú starostom obce o možnosti splatenia úveru v PRIMA banke
Michalovce vo výške ....................... €
II.S h v á ľ u j e
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................

Uznesenie číslo 6/2013
zo dňa 22. Februára 2013
K plánu práce na rok 2013
OZ v Hatalove
I.Berie na vedomie:
...............................................................................................................................................
II. S ch v á ľ u j e
.....................
..............................................................................................................................................

Uznesenie číslo 7/2013
zo dňa 22. Februára 2013

Ku schválenia použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu obce na kapitálové
výdavky : údržbu miestneho cintorína a autobusových čakárni v roku 2013
OZ v Hatalove
I.Berie na vedomie:
...............................................................................................................................................
II. S ch v á ľ u j e
.....................
..............................................................................................................................................

Uznesenie číslo 8/2013
zo dňa 22. Februára 2013

K ročnej správe o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2012
OZ v Hatalove
I.Berie na vedomie:
...............................................................................................................................................
II. ..............................
..............................................................................................................................................

Uznesenie číslo 9/2013
zo dňa 22. Februára 2013

K Informácií o zmene Organizačného poriadku v Hatalove
OZ v Hatalove
I.Berie na vedomie:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................
II......................
..............................................................................................................................................

Uznesenie číslo 10/2013
zo dňa 22. Februára 2013
k bodu rôzne

OZ v Hatalove
I.Berie na vedomie:
a/ vzdanie sa poslaneckej odmeny poslankyne OZ Janky Pajtašovej Paľovej od 1.1.2013
b/ ...........................................................................

II. Schváľuje:
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................
III. ......................
..................................................................................................................................................................

ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatalove, konaného 22. Februára 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, Mgr. Jana Pajtášová Paľová, Stanislav Pollák,
Mgr. Erika Vagaská, Ing. Ján Vajda

Neprítomní : ospravedlnení
: Jaroslav Pavlov
neospravedlnení : -/c/ ostatní prítomní:
Mišková Marta – hlavná kontrolórka obce
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:
Mgr. Erika Vagaská
Ing. Ján Vajda
Pre úpravu písomného návrhu na uznesenie bola schválená návrhová komisia v tomto
zložení:
Mgr. Jana Pajtášová Paľová
Stanislav Polák
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ.
VZN číslo 1/2013 - Požiarny poriadok obce Hatalov
VZN č. 2/2013 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Hatalov
Interný predpis číslo 1/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce na
záujmové vzdelávanie od 1. marca 2013.
Informácia o možnosti splatenia úveru v PRIMA banke Michalovce .
Plán práce o úlohách obce na rok 2013.
Schválenia použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu obce na kapitálové
výdavky : údržbu miestneho cintorína a údržba autobusových čakárni v roku 2013
Ročná správa o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2012.
Informácia o zmene organizačného poriadku obce Hatalov.
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenia a ich schválenie.
Záver

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 14. decembra 2012 boli prijaté uznesenia číslo
28 – 38 /2012 boli splnené.
Nakoľko ku kontrole uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky, predsedníčka návrhovej
komisie predniesla návrh na uznesenie číslo 1/2013.
Za uznesenie hlasovali:Ing. Gabriel Németh, Ing. Danka Paľová, Mgr. Jana PajtášováPaľová,
Stanislav Pollák, Mgr. Erika Vagaská, Ing. Ján Vajda
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -02. VZN číslo 1/2013 - Požiarny poriadok obce Hatalov
Predkladá: starosta obce
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s navrhovaným VZN obce č. 1/2013 o Požiarnom
poriadku obce Hatalov a dodal, že obec nezriaďuje obecný hasičský zbor ale požiarnu
hliadku. Odporučil, aby veliteľa požiarnej hliadky vykonával poslanec OZ Jaroslav Pavlov,
nakoľko v poslednom období vykonával funkciu veliteľa hasičského zboru v Hatalove
a má s tým skúsenosti. O ďalších dvoch členoch požiarnej hliadky bude OZ informované
po prekonzultovaní s p. Pavlom. Poslanci s týmto návrhom súhlasili a na základe
predloženého VZN a vznesených diskusných príspevkov bolo prijaté uznesenie číslo 2/2013.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Ing. Danka Paľová, Mgr. Jana Pajtášová Paľová,
Stanislav Pollák, Mgr. Erika Vagaská, Ing. Ján Vajda
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -03. VZN č. 2/2013 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Hatalov
Predkladá: starosta obce
Starosta obce predložil na schválenie VZN číslo 2/2013 -Prevádzkový poriadok pohrebiska
a domu smútku a dodal, že VZN bolo vyvesené, neboli k nemu vznesené pripomienky.
V rámci diskusie poslanci nemali žiadne pripomienky ani dotazy. Na základe toho
predsedníčka návrhovej komisie predniesla návrh na uznesenie číslo 3/2013.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Ing. Danka Paľová, Mgr. Jana Pajtášová Paľová,
Stanislav Pollák, Mgr. Erika Vagaská, Ing. Ján Vajda
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -04. Interný predpis číslo 1/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce na
záujmové vzdelávanie od 1. marca 2013.
Predkladá: starosta obce
Informoval poslancov OZ o vydaní interného predpisu o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu obce na záujmové vzdelávania od 1.3.2013. Nakoľko k tomuto internému
predpisu neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce návrhy predsedníčka návrhovej
komisie predniesla návrh na uznesenie číslo 4/2013.

Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Ing. Danka Paľová, Mgr. Jana Pajtášová Paľová,
Stanislav Pollák, Mgr. Erika Vagaská, Ing. Ján Vajda
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -05. Informácia o možnosti splatenia úveru v PRIMA banke Michalovce .
Predkladá : starosta obce
Starosta informoval poslancov OZ s úverovou situáciou obce. Dodal, že obec má finančné
prostriedky na to, aby sa znížila úverová situácia obce. Obec doposiaľ má dva úvery a to
jeden je splatný do roku 2016, kde úver predstavuje cca 16 000 € a druhý úver je splatný do
roku 2025 vo výške 68 000 €. Po prekonzultovaní s PRIMA bankou Michalovce obec môže
svoju úverovú zadlženosť znížiť mimoriadnou splátkou úveru. Starosta informoval, že obec
na zníženie úveru má k dispozícií 20 000 €.
Poslanci s týmto návrhom súhlasili a odporučili, aby sa tieto finančné prostriedky na splátku
úveru rozdelili na obidva úvery po prekonzultovaní s bankou.
Na základe predloženej informácie a vznesených diskusných príspevkov predsedníčka
návrhovej komisie predniesla návrh na uznesenie číslo 5/2013.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Ing. Danka Paľová, Mgr. Jana Pajtášová Paľová,
Stanislav Pollák, Mgr. Erika Vagaská, Ing. Ján Vajda
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -06. Plán práce o úlohách obce na rok 2013.
Predkladá: starosta obce
Starostka obce oboznámil poslancov OZ s plánom práce na rok 2013, ktorý z rozvoja obce,
zlepšenia životného prostredia , chodu obecného úradu a z rozpočtu obce na rok 2013.
Nakoľko poslanci OZ k predloženému návrhu nemali žiadne pripomienky ani doplňujúce
návrhy predsedníčka návrhovej komisie predniesla návrh na uznesenie 6/2013.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Ing. Danka Paľová, Mgr. Jana Pajtášová Paľová,
Stanislav Pollák, Mgr. Erika Vagaská, Ing. Ján Vajda
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -07. Schválenia použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu obce na kapitálové
výdavky : údržbu miestneho cintorína a údržba autobusových čakárni v roku 2013
Predkladá: starosta obce
Starosta obce v naväznosti na plán práce na rok 2013 požiadal poslancov OZ o uvoľnenie
finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky na údržbu miestneho
cintorína a údržba autobusových čakárni v roku 2013 v celkovej výške 3 690 €. Zároveň
k tomu dodal, že je potrebné pokračovať s údržbou miestneho cintorína aj v tomto roku a vo
veľmi schátralom stave sú aj autobusové čakárne, ktoré si vyžadujú rekonštrukciu. Nakoľko
poslanci OZ sa s jeho návrhom stotožnili predsedníčka návrhovej komisie predniesla návrh na
uznesenie číslo 7/2013.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Ing. Danka Paľová, Mgr. Jana Pajtášová Paľová,
Stanislav Pollák, Mgr. Erika Vagaská, Ing. Ján Vajda
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

8. Ročná správa o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2012.
Predkladá: Mišková Marta – hlavná kontrolórka obce
Nakoľko k prednesenej správe o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2012 neboli vznesené
žiadne dotazy, predsedníčka návrhovej komisie predniesla návrh na uznesenie číslo 8/2013.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Ing. Danka Paľová, Mgr. Jana Pajtášová Paľová,
Stanislav Pollák, Mgr. Erika Vagaská, Ing. Ján Vajda
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -09. Informácia o zmene organizačného poriadku obce Hatalov.
Predkladá: starosta obce
Starosta obce informoval o zmene organizačného poriadku od 1.2.2013 z dôvodu vytvorenia
jedného pracovného miesta na obecnom úrade na pozíciu : upratovačka obecného úradu na
50 % úväzok.
Na základe predloženej informácie predsedníčka návrhovej komisie predniesla návrh na
uznesenie číslo 9/2013.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Ing. Danka Paľová, Mgr. Jana Pajtášová Paľová,
Stanislav Pollák, Mgr. Erika Vagaská, Ing. Ján Vajda
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -010. Rôzne
- plán práce zasadania obecného zastupiteľstva na rok 2013
- Text do kroniky
Starosta predložil text do kroniky obce za roky 2010-2012 z dôvodu neprítomnosti
kronikárky obce p. Ivanovej. Požiadal poslancov OZ, aby text si podrobne prešli a ho
doplnili. Potom po sumarizácií všetkých doplnkov bude predložený na schválenie OZ.
- Starosta oboznámil poslancov OZ s listom Obvodného úradu Košice o výške finančných
prostriedkov pre školy na rok 2013 zo dňa 6.2.2013. Zároveň dodal, že v rozpočte na rok
2013 je pre ZŠsMŠ v Hatalove rozpočtovaných menej finančných prostriedkov, ako teraz
podľa toho oznámenia. Z uvedeného dôvodu je potrebné navýšiť rozpočet na prenesené
kompetencie pre školu o sumu 13 148 €.
- Starosta obce informoval poslancov s rozhodnutím Obvodného úradu Michalovce č. ObÚMI-CO-2012/02046-22 a v súlade so zákonom NR SR č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej
mobilizácií a o zmene zákona NR SR č. 274/1993 Z.z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo
veciach ochrany spotrebiteľa na zabezpečenie úloh pri vyhlásení mimoriadnych
regulačných opatrení. Dodal, že v súvislosti s plnením týchto úloh je potrebné zriadiť
výdajne a zriadiť komisiu výdajne odberných oprávnení pre každú výdajňu s určením
vedúceho výdajne a dvoch členov výdajne. Na základe tejto informácie predložil
Zriaďovacie listiny výdajne č. 1 – Obecný úrad : návrh na vedúceho výdajne č. 1 Mgr. Erika
Vagaská, členovia Mgr. Jana Pajtášová Paľová a Stanislav Polák a výdajne č. 2 Jedáleň pri
obecnom úrade : návrh na vedúceho výdajne č. 2 Ing. Gabriel Németh, členovia výdajne
Ing. Danka Paľová a Jaroslav Pavlov. S týmto návrhom súhlasili všetci poslanci.
Na základe predložených informácií a vznesených diskusných príspevkov predsedníčka
návrhovej komisie predniesla návrh na uznesenie číslo 10/2013.

Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Ing. Danka Paľová, Mgr. Jana Pajtášová
Paľová, Stanislav Pollák, Mgr. Erika Vagaská, Ing. Ján Vajda
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -011. Diskusia
Mgr. Jana Pajtášová Paľová – posl. OZ mala dotaz na zriadenie stojana na vence do domu
smútku, označenie domu smútku.
Mgr. Erika Vagaská – posl. OZ hovorila o vyvesení fotiek o rozvoji obce a činnosti
spoločenských organizácií v obci na chodbe schodiska na obecnom úrade.
Ing. Gabriel Német – zástupca starostu obce hovoril o rybároch, o čistení kanálov, ich
prietročnosť.
V závere diskusie vystúpil starosta obce, ktorý odpovedal na diskusné príspevky a taktiež sa
vyjadril aj k internetovej stránke obce.
12. 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.
13.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 ..................................
Ing. Ján Vajda
..................................

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

UZNESENIA
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HATALOVE
zo dňa 22. Februára 2013

Uznesenie číslo 1/2013
zo dňa 22. Februára 2013

Ku kontrole uznesení z posledného zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. Konštatuje, že :
Uznesenia z posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2012 číslo 28-36/2012
boli splnené.

Vladimír Kováč
Starosta obce

Uznesenie číslo 2/2013
zo dňa 22. Februára 2013

K VZN číslo 1/2013 - Požiarny poriadok obce Hatalov
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. S h v á ľ u j e

a/VZN číslo 1/2013 - Požiarny poriadok obce Hatalov
b/ za veliteľa požiarne hliadky poslanca OZ Jaroslava Pavlova.

Vladimír Kováč
Starosta obce

Uznesenie číslo 3/2013
zo dňa 22. Februára 2013

K VZN č. 2/2013 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Hatalov
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove

I.S h v á ľ u j e

VZN č. 2/2013 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Hatalov

Vladimír Kováč
Starosta obce

Uznesenie číslo 4/2013
zo dňa 22. Februára 2013

K Internému predpisu číslo 1/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu
obce na záujmové vzdelávanie od 1. marca 2013.
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. Schváľuje:

Interný predpis číslo 1./2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce na
záujmové vzdelávanie od 1. marca 2013.

Vladimír Kováč
Starosta obce

Uznesenie číslo 5/2013
zo dňa 22. Februára 2013

K Informácii o možnosti splatenia úveru v PRIMA banke Michalovce .
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. Berie na vedomie:

Informáciu podanú starostom obce o možnosti splatenia úveru v PRIMA banke
Michalovce vo výške 20 000,00 €
II.S h v á ľ u j e
Výšku mimoriadnej splátky úveru v sume 20 000,00 €

Vladimír Kováč
Starosta obce

Uznesenie číslo 6/2013
zo dňa 22. Februára 2013
K plánu práce na rok 2013
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. S ch v á ľ u j e
plánu práce na rok 2013

Vladimír Kováč
Starosta obce

Uznesenie číslo 7/2013
zo dňa 22. Februára 2013

Ku schválenia použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu obce na kapitálové
výdavky : údržbu miestneho cintorína a autobusových čakárni v roku 2013
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove

I. S ch v á ľ u j e

použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce na kapitálové výdavky v sume
3 690,00 € na údržbu miestneho cintorína a autobusových čakárni v roku 2013

Vladimír Kováč
Starosta obce

Uznesenie číslo 8/2013
zo dňa 22. Februára 2013

K ročnej správe o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2012

Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. Berie na vedomie:
Ročnú správu o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2012

Vladimír Kováč
Starosta obce

Uznesenie číslo 9/2013
zo dňa 22. Februára 2013

K Informácií o zmene Organizačného poriadku v Hatalove
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I.Berie na vedomie:

Informáciu o zmene Organizačného poriadku v Hatalove od 1.2.2013

Vladimír Kováč
Starosta obce

Uznesenie číslo 10/2013
zo dňa 22. Februára 2013
k bodu rôzne

Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I.Berie na vedomie:
a/ Text do kroniky obce za roky 2010, 2011, 2012.
b/ Informáciu podanú starostom obce o navýšení finančných prostriedkov na prenesené
kompetencie v ZŠsMŠ Hatalov o sumu 13 148,00 €.
II. Schváľuje:
a/ Plán zasadnutí IZ na rok 2013
b/ Zriaďovaciu listinu výdajne odberných oprávnení číslo 1 súp. číslo 185 a číslo 2 súp. číslo 184.
III. ukladá
Poslancom OZ
Do najbližšieho zasadnutia OZ spripomienkovať texty do kroniky obce za roky 2010, 2011, 2012.

Vladimír Kováč
Starosta obce

