ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatalove, konaného 23. augusta 2013 o 18.00
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
Neprítomní : ospravedlnení
: Ing. Danka Paľová
neospravedlnení : -/c/ ostatní prítomní:
Mišková Marta – hlavná kontrolórka obce
Ľubomír Andrejov - občan
Hurčík Ján – FS Hatalovčan
Ihnát Ján - FS Hatalovčan
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
Ing. Gabriel Németh
Jaroslav Pavlov
Za zapisovateľa bola poverená:

Mgr. Erika Vagaská

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.Výročná správa obce Hatalov za rok 2012.
3.VZN o zmene školského obvodu.
4.Odpredaj pozemkov – žiadosť VVS a.s. Košice
5.Prenájom nebytových priestorov – Baránok

6.Organizačné zabezpečenie folklórnych slávnosti na deň 1.9.2013.
7.Výmena autobusových zastávok – zmena rozpočtu.
8.Rôzne
- odpredaj pozemku Pavlova
- informácia o dodatku k zmluvám o splátkach úveru / municipálny úver a eurofondy /
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenia a ich schválenie.
11. 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 28.6.2013, na ktorom boli prijaté uznesenia číslo 1827/2013. V mesiaci júl sa uskutočnili dve mimoriadne zasadnutia OZ a to 8.7.2013, na ktorom boli
prijaté uznesenia číslo 28-29/2013 a dňa 18.7.2012, na ktorom bolo prijaté uznesenie číslo 30/2013.
Konštatujem, že uznesenia boli splnené
Nakoľko ku kontrole uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky, predsedníčka návrhovej komisie
predniesla návrh na uznesenie číslo 31/2013.Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav
Pollák, Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov, Mgr. Jana PajtášováPaľová, Mgr. Erika Vagaská.
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -02. Výročná správa obce Hatalov za rok 2012.
Predkladá : Marta Mišková - hlavná kontrolórka obce, podrobne oboznámila poslancov OZ s obsahom
výročnej správy.
Výročná správa tvorí prílohu zápisnice č. 1.
Nakoľko ku predloženej správe neboli vznesené pripomienky, predsedníčka návrhovej komisie
predložila návrh na uznesenie číslo 32/2013.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov, Mgr.
Jana PajtášováPaľová, Mgr. Erika Vagaská.
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -03. Návrh VZN číslo 3/2013, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Hatalov.
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce.
Nakoľko ku predloženému VZN neboli vznesené pripomienky, predsedníčka návrhovej komisie
predložila návrh na uznesenie číslo 33/2013.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov, Mgr.
Jana PajtášováPaľová, Mgr. Erika Vagaská.
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -04. Odpredaj pozemkov pod ČOV Hatalov – žiadosť VVS a.s. Košice
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce
Podrobne oboznámil poslancov OZ s listom VVS a.s. Košice zo dá 1.8.2013 o odpredaj pozemkov
nachádzajúcich sa pod areálom čistiarne odpadových vôd vybudovanej v rámci stavby „ Dúbravka,
Hatalov, Vrbnica, Žbince – kanalizácia a ČOV“, Jedná sa o pozemky vyčlenené z parcely č. KN-Č 453/4

o pôvodnej výmere 3 825 m2. Ďalej dodal, že v zmysle nájomnej zmluvy čl. VI. Je cena 1 Euro.
V závere požiadal poslancov, aby sa k danej veci vyjadrili a zaujali konkrétne stanovisko.
Po rozsiahlej diskusii k tomuto bodu sa poslanci dohodli, že zatiaľ k odpredaju nezáujmu konkrétne
stanovisko.
Na základe oboznámenia starostom obce a vznesených diskusných príspevkov poslancov,
predsedníčka návrhovej komisie predniesla návrh na uznesenie číslo 34/2013.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov, Mgr.
Jana PajtášováPaľová, Mgr. Erika Vagaská.
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -05. Prenájom priestorov - Baránok
Predkladá: starosta obce
Starosta obce oboznámil poslancov, že medzi záujemcom o prenájom Baránka nedošlo k uzavretiu
zmluvy o prenájme, tak opätovne zverejnil na webovej stránke obce ponuku o prenájom Baránka. Do
dnešného dňa sa prihlásil jeden záujemca a to Ľubomír Andrejov Hatalov č.d. 178.
Pán Ľubomír Andrejov predniesol poslancom OZ svoj podnikateľský zámer, plánované investície
a načrtol svoju predstavu k jednotlivým bodom zmluvy, ktoré dal poslancom na zváženie.
Na základe predloženej informácie, podnikateľského zámeru p. Andrejova a vznesených diskusných
príspevkov predsedníčka návrhovej komisie predniesla návrh na uznesenie číslo 35/2013.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov, Mgr.
Jana Pajtášová Paľová, Mgr. Erika Vagaská.
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -06. Organizačné zabezpečenie folklórnych slávnosti na deň 1.9.2013 a rozpočtové opatrenie číslo
3/2013.
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce
Informoval poslancov OZ so žiadosťou FS Hatalovčan o organizovaní folklórnych slávnosti v obci
Hatalov na deň 1.9.2013. Zároveň informoval poslancov OZ, že takéto slávnosti sa v obci konali
a odporučil poslancom OZ, aby sa táto tradícia oživila, nakoľko v obci je založená Folklórna skupina
HATALOVČAN, ktorá sa prezentuje našu obec v rámci nášho okrese, ale aj mimo okresu a bolo by
dobre, aby sa ukázali aj našim obyvateľom. Dodal, že v obci je vybudovaný amfiteáter, je trochu
zanedbaný, ale v posledných mesiacoch sa na ňom vykonávali údržbárske práce. Je potrebné ešte
urobiť betónový poter a FS sa môžu konať.
Zástupcovia FS p. Hurčík a p. Ihnát informovali poslancov o aktivitách a úspechoch FS Hatalovčan na
jednotlivých vystúpeniach a boli by radi, aby sa ukázali obyvateľom obce Hatalov. Ďalej dodali, že
majú zabezpečené aj FS z iných obcí, kde účinkovali, ktoré by vystúpili so svojim programom aj v obci
Hatalov.
V závere starosta informoval poslancovo OZ s účinkujúcimi a pozvanými hosťami:
FS ÚŽAN z Lekároviec, FS OMLADZINA z Novosadu, Pacerki z Budkoviec, FS STROPKOVČAN zo
Stropkova a domáci FS Hatalovčan a zároveň predložil rozpočtové opatrenie číslo 3/2013 v sume
1 200,00 €uro na vykrytie finančných nákladov na folklórne slávnosti.
V rámci rozpravy k tomuto bodu sa všetci poslanci zhodli s návrhom starostu obce o usporiadaní
folklórnych slávnosti a s vyčlenením finančných prostriedkov.
Na základe predloženej informácie a vznesených diskusných príspevkov predsedníčka návrhovej
komisie predniesla návrh na uznesenie číslo 36/2013.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov, Mgr.
Jana PajtášováPaľová, Mgr. Erika Vagaská.
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

7.Výmena autobusových zastávok – zmena rozpočtu.
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce
Informoval poslancov OZ s výmenou autobusových zastávok v obci v počte 3 ks. Dodal, že na základe
odporúčania poslancov OZ tieto budú vyhotovené z lexanu a ich suma bude cca 3 900,00 €uro. Ich
úhrada bude vykrytá z kapitálových výdavkov. S jeho návrhom súhlasili všetci poslanci.
Na základe predloženej informácie a vznesených diskusných príspevkov predsedníčka návrhovej
komisie predniesla návrh na uznesenie číslo 37/2013.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov, Mgr.
Jana PajtášováPaľová, Mgr. Erika Vagaská.
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -08.Rôzne
Starosta informoval poslancov OZ :
- o odpredaji pozemku Pavlova
- o dodatku k zmluvám o splátkach úveru / municipálny úver a eurofondy /
V rámci diskusie k tomuto bodu zástupca starostu obce p. Ing .Németh doporučil starostovi obce o
vyžiadanie cenových ponúk na opravu mosta – KEČKEMEJDA č.d. 150 minimálne od troch firiem.
S jeho návrhom súhlasili aj ostatní poslanci.
Na základe predloženej informácie a vznesených diskusných príspevkov predsedníčka návrhovej
komisie predniesla návrh na uznesenie číslo 38/2013.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov, Mgr.
Jana PajtášováPaľová, Mgr. Erika Vagaská.
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -09. Diskusia
Vladimír Kováč – starosta obce hovoril o kontajneri na textil, ktorý je umiestnený pri kostole.
Ing. Gabriel Németh – zástupca starostu obce hovoril o parkovaní na verejných priestranstvách pri
moste
Mgr. Pajtášová Paľová – poslankyňa OZ hovorila o zaburinení pozemku na ulici Lejka – Vasiľ
Mgr. Erika Vagaská – poslankyňa OZ hovorila o poruche na miestnom rozhlase a ozvučení domu
smútku.
10. 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.
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 :
Ing. Ján Vajda
Stanislav Pollák

Zapísala:
Mgr. Erika Vagaská ................................

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

