Zápisnica
z rokovania OZ konaného dňa 24.02.2012

Program:
1. Otvorenie
2. Návrh overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie
3. Prerokovanie žiadostí o dotácie
4. Prerokovanie žiadosti o prenájom ubytovne
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver

Bod 2
- overovatelia: Ing. Vajda, Mgr. Vagaská,
- návrhová komisia: Mgr. Pajtášová, p. Pollák
Bod 3
4 žiadosti:

-

• OFK Hatalov
300 €
• PZ Jazvec
200 €
• FSK Hatalovčan
300 €
• SZZP
150 €
schválene OZ – výška dotácie

Bod 4
Vyjadrenie poslancov k žiadosti o prenájom ubytovne: Ing. Németh, Ing. Paľová, Mgr.
Pajtášová, Mgr. Vagaská, p. Pavlov, Ing. Vajda, p. Pollák - proti - / využitie dotácií z EÚ/
OZ neschválilo žiadosť o prenájom ubytovne
Bod 5
Zvýšenie stravného pre MŠ a ZŠ od 1.3.2012:
- detský stravník MŠ z 1,00 € na 1,06 €,
- detský stravník ZŠ z 0,83 € na 0,90 €,
- dospelý stravník z 1,00 € na 1,06 €.
Plán práce starostu na rok 2012
- p. starosta predložil Plán práce na rok 2012, podnet Mgr. Pajtášovej doplniť plán práce
o akciu Uvítanie detí do života -) predpoklad VI/2012

Plán zasadnutí OZ
- zasadnutia organizovať každé dva mesiace – schválené
- p. Mišková – Plán práce hl. kontrolóra na I. polrok 2012 – OZ schvaľuje
- Zápisnica z verejného zhromaždenia občanov obce Hatalov dňa 26.1.2012 - zúčastnených
63 občanov obce
- OZ berie na vedomie informáciu podanú starostom obce
- Ing. Németh – predložené VZN 1/2012 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými
stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností na území obce Hatalov – pripomienky
k VZN do 15.3.2012

Bod 6
- Odstávka el. energie 28.2.2012 od č. d. 1-22, 195 – 220, 251 750 - 1600
- p. starosta podal informáciu o stretnutí s Mgr. Haluškom o vysporiadanie záväzku
a odovzdaní priestorov kultúrneho domu
- Mgr. Pajtášová – informácia k voľbám do NR SR 10.3.2012
- p. Mišková – inventarizácia pokladne 4 x do roka a finančných prostriedkov – zápis
- OZ berie na vedomie správu o činnosti hl. kontrolórky za rok 2011
Ing. Vajda – kultúrne podujatia bude organizovať Mgr. Pajtášová
- doplnenie komisie =) rozdelenie

Bod 7
Záver
V Hatalove 24.2.2012
Zapísala: Ing. Danka Paľová
Podpis overovateľa:

Zápisnica z rokovania OZ
konaného dňa 16.12.2011

Program:
9. Otvorenie
10. Návrh overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie
11. Rozpočet obce na rok 2012
12. Výzvy a granty na čerpanie finančných prostriedkov
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. Záver

Bod 2
- overovatelia: Mgr. Vagaská, p. Pollák
- návrhová komisia: Mgr. Pajtášová, Ing. Vajda
Bod 3
Položka 637 01 – 05 – 9600 € - podať vysvetlenie podrobnejšie.
Rozpočet 2012:
- príjmy celkom
469 281 €
- výdavky celkom
390 288 €
Predložiť vyčíslenie originálnych kompetencií za rok 2011.
OZ – schválilo návrh rozpočtu na rok 2012 v predloženom znení.
Bod 4
OZ berie na vedomie výzvy a granty na čerpanie finančných prostriedkov uchádzať sa
o program financovaného z prostriedkov pred. vlády I. Radičovej (budova mlyna).
Bod 5
Fotovoltaická elektráreň – nevydané oprávnenie
OZ berie na vedomie doplnenie žiadosti p. Andrejova o podnikat. zámer (do nasledujúceho
zasadnutia určiť konkrétnejšie podmienky).
- zorganizovať verejné zhromaždenie vo veci prác na kanalizácii a vodovodných prípojok –
po dohode so stavbyvedúcim Ing. Babjakom termín – bude doplnený.
- Avia predložený návrh na vyradenie – odpredaj
OZ – súhlasí s odpredajom Avie vo vlastníctve obce, navrhovaná cena cca 1 200 €.
- Predlženie termínu potravinovej pomoci do 2/2012 a žiadostí.
Bod 6
- P. Pollák – nesúhlas občanov s prítomnosťou skupiny Agatangel v priestoroch zasadačky
OÚ

- P. Pajtášová – príprava Silvestra – otvorenie sály od 22.00 hod. + občerstvenie.
Bod 7
Záver
V Hatalove 16.12.2011
Zapísala: Ing. Danka Paľová
Podpis overovateľa:

Zápisnica z rokovania OZ
konaného dňa 11.11.2011

Program:
17. Otvorenie
18. Návrh overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie
19. VZN 2/2011 – o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu obce
20. Inventarizácia majetku obce
21. Žiadosť o prenájom priestorov ubytovne v budove obecnej jedálne
22. Žiadosť o ambulantný predaj – Kelpek Čierne Pole
23. Rôzne
24. Diskusia
25. Návrh na uznesenie
26. Záver

Bod 2
- overovatelia: Mgr. Vagaská, J.Pavlov
- návrhová komisia: Mgr. Pajtášová, Ing. Vajda
Bod 3
Informácia starostu obce o schválení VZN 2/2011 o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu obce (do 200 eur schvaľuje starosta obce, nad 200 eur OZ) – OZ schválilo VZN
2/2011.
Bod 4
Zloženie inventarizačnej komisie: Ing. Vajda, p. Pavlov, p. Pollák.
OZ schválilo zloženie IK pre inventarizáciu majetku obce s termínom k 30.11.2011.
Bod 5
P. Andrejov predložil svoje požiadavky, návrhy k prenájmu priestorov ubytovne.
OZ berie na vedomie žiadosť žiadateľa.
- žiadateľ doplní k žiadosti podnikateľský zámer, návrh zmluvy s dobou prenájmu
a ďalších dôležitých náležitostí.
- po predložení požadovaných podkladov sa pristúpi k ďalšiemu rokovaniu.
Bod 6
OZ berie na vedomie žiadosť žiadateľa Kelpek Čierne Pole
- predložiť povolenie na ambulantný predaj, živnosť
Starosta obce zistí podmienky ambulantného predaja a jeho spoplatnenie.
Bod 7
PPA – kontrola – k rekonštrukcii obecného úradu

-

po predložení požadovaných dokladov k zisteným nedostatkom prísľub na uvoľnenie
finančných prostriedkov z EU. Krátenie o cca 5200 eur.
Následná kontrola z hasičského zboru – plánovaná
Informácia o možnosti vianočnej výzdoby v obci
Zber papiera 17.11.2011 o 1000 hod
Informácia o údržbe priestorov cintorína

Bod 10
Záver
V Hatalove 11.11.2011
Zapísala: Ing. Danka Paľová
Podpis overovateľa:

Zápisnica z rokovania OZ
konaného dňa 26.08.2011
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie
3. Dexia – Superlinka
4. Laborecká niva – vstup
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
Bod 2
- overovateľ: Ing. Vajda, p. Pollák
- návrhová komisia: Mgr. Pajtašová, Mgr. Vagaská
Bod 3
Opätovné zriadenie Superlinky v Dexia banke.
Bod 4
OZ schvaľuje vstup obce do Laboreckej nivy.
Bod 5
Sadzobník úhrad pri sprístupňovaní informácií (náklady za materiál pri sprístupnení
informácií napr. papier, CD nosič, xerox) v zmysle § 29 odsk. 1 zákona o slobodnom prístupe
k inf.
- OZ berie na vedomie smernicu na vykonávanie Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k inf. vrátane jej prílohy.
- p. Mišková – predloženie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II.
polrok 2011.
- p. Mišková – inf. predloženie smernice obce Hatalov – Zásady obehu účtovných
dokladov v podmienkach obce Hatalov.
OZ – schvaľuje

1) zásady vedenia pokladne
2) pokladničnú hotovosť OÚ v sume 1000 eur

Ing. Németh – chabý výber daní (návrh – zverejnenie neplatičov na webovej stránke alebo na
tabuli obce po predchádzajúcom vyzvaní cestou rozhlasu obce resp. upomienky).
Bod 6
Kúpna zmluva pozemku pod budovou Jednoty.
Dohodnutá cena za 1 m2 – 7 eur =) cenu starosta obce navrhol predstavenstvu Jednoty,
predkupné právo k pozemku a budove v prípade predaja (zatiaľ nie je odpoveď).

Kanalizácia – dokončovacie práce
P. Pavlov – zber papiera v obci
P. starosta – potravinová pomoc pre soc. odkázaných, prijatie žiadosti p. Džugana
(zosúladenie odberu s okolitými obcami Žbince, Vrbnica, Hatalov).
Mgr. Vagaská – výpadok svetla verejného osvetlenia v obci napájaných z obce Žbince.
Mgr. Pajtášová – informácia o vzniku folklórnej skupiny v obci Hatalov.
Bod 8
Záver

V Hatalove 26.08.2011
Zapísala: Ing. Danka Paľová
Podpis overovateľa:

Zápisnica
z rokovania OZ konaného dňa 16.6.2011

Program:
1. Otvorenie
2. Návrh overovateľov a členov navrhovanej komisie
3. Schvaľovanie záverečného účtu
4. Michatek – žiadosť o predĺženie rozhodnutia o umiestnení stavby
5. Jednota – odkúpenie pozemku
6. Schvaľovanie platu starostu
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
Bod 2
- overovateľ: S. Pollák, Ing. G. Németh
- návrhová komisia: Mgr. Vagaská, Ing. Vajda
Bod 3 Schválenie záverečného účtu obce za rok 2010
Návrh predniesla: Bc. A. Kosánová
Stanovisko hl. kontrolórky (M. Mišková):
- splnená povinnosť obce spracovať ZÚ do 30.6.2011
- príjmová časť ZÚ – mala byť spracovaná podrobnejšie
- výdavková časť ZÚ – mala byť spracovaná podrobnejšie
Záver: podrobnejšie spracovanie ZÚ – „celoročné hospodárenie schvaľuje s výhradou“
Schválenie ZÚ: - za

5

- proti

0

- zdržal sa

0

Bod 4
Starosta – po konzultácii so stavebným úradom nie je potrebné schvaľovať zo strany obce
- schválenie zabezpečí stavebný úrad
Bod 5
Jednota – odkúpenie pozemku pod budovou
Znalecký posudok: 191 m2 , 2,01 eur/m2
- cena pozemku určená znalcom: 383,91 eur
- min. cena za 1 m2 – 5 eur
Zazmluvniť predkupné právo obce v prípade predaja celej nehnuteľnosti

Bod 6
Schválenie platu starostu obce v zmysle zákona č. 154/2001 Z.z.
- 769 eur
- 1,65 násobok + 15%
Poslanci OZ schválili plat starostu obce v celkovej výške 1 459,18 eur
Bod 7
Prehodnotenie školského obvodu obce Hatalov – podnet Rady školy pri ZŠsMŠ Hatalov
- súčasný stav – Žbince
- navrhovaný stav – Budkovce
Prezentácia ZŠ Budkovce – PaedDr. Vajsová – riaditeľka ZŠ Budkovce
Stanovisko poslancov OZ:
súhlasí so zmenou školského obvodu na Budkovce od 5. – 9. ročník s účinnosťou od
1.9.2011:
- za

5

- proti

0

- zdržal sa

0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informácia starostu obce o súčasnej finančnej situácii obce
oslovil miestnych podnikateľov o urýchlenie úhrady daní
Informácia starostu obce o kolaudácii obnovenej budovy OÚ a príprave žiadostí na platbu
Informácia o sčítaní obyvateľov v obci
Športová akcia v obci - futbal internacionálov - 10. júl 2011 + guľáš
oslava začiatku organizovaného futbalu v Hatalove
Protipovodňové práce čistenie toku „Duša“
Michal Ivan: - internetová stránka obce – skvalitniť propagáciu obce v oblasti výstavby
zlepšiť komunikáciu s občanmi, ktorí majú domy na predaj
Ing. Németh – informácia o zbere elektronického odpadu v obci
1. termín 2.7.2011 (sobota)
2. termín 7.7.2011 (štvrtok)

8. Informácia starostu obce o výberovom konaní na miesto hospodárky OÚ (na zastupovanie
počas PN)
9. Informácia starostu obce o výberovom konaní na miesto riaditeľky ZŠsMŠ Hatalov
- kandidáti: Mgr. Darina Paľová (Žbince)
Mgr. Paulíková (Michalovce) – bude R.Š cca od 15.8.2011
10.
Potravinová pomoc pre odkázaných občanov
Bod 8 Diskusia
-

P. Pavlov – zber papierov v obci – finančné prostriedky by sa využili na zriadenie
oddychovje zóny pre deti

-

Ing. Németh – prevádzka vodnej stavby – prehrádzka Duše na Komaniciach v zmysle
schváleného prevádzkového poriadku

V Hatalove, 16.6.2011
Zapísala: Ing. Gabriel Németh
Podpis overovateľa:

Zápisnica
z rokovania OZ konaného dňa 28.04.2011 o 17.30 hod
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh overovateľov a členov navrhovanej komisie
3. Prerokovanie a schválenie VZN výška dotácie pre ZŠ s MŠ Hatalov
4. Schválenie rokovacieho poriadku komisie OZ na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií funkcionárov obce
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver

Bod 2
- návrhová komisia – Mgr. Pajtášová, Ing. Vajda
- overovatelia – p. Pollák, p. Pavlov
Bod 3
- výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠKD a ŠJ, ZŠ a MŠ Hatalov vo
výške 30 %
OZ – schválilo VZN č. 1/2011 uznesení č. 18 zo dňa 28.4.2011
Bod 4
OZ – schválilo rokovací poriadok komisie OZ na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií funkcionárov obce
Bod 5
Informácia o skončení rozhodnutia na rekonšt. letiska – firmy MICHATEK =) rokovanie so
zástupcom firmy o interných predpisoch a smerniciach obce: 2,23 € - stravovanie
zamestnancov č. 1/2011 smernica – tvorba a použitie soc. fondu č. 2/2011
- akcia stavania mája 30.4.2011 o 1700
- o 1500 – varenie guľášu =) miestne organizácie – PZ Jazvec, ZZP, FK – Hatalov
Bod 6
- p. Pavlov – žiadosť mládeže o priestory pre diskotéku
- informácia starostu obce o stave starom kultúrnom dome =) jednanie s p. Haluškom
- p. Vagaská – verejné osvetlenie =)výpadok osvetlenia
- p. starosta – informácia o kosení verejných priestranstiev obce
- sčítanie obyvateľstva od 19.5 – 6.6 /komisár Ing. Paľo Marek, Ivan Michal/
- informácia o II. kole neúspešného výberového konania na riaditeľa školy
- p. Mišková – bola zvolená za hl. kontrolórku obce od 1.3.2011 a predniesla plán kontrol na
I. polrok/2011 – OZ schválilo plán kontrol na I. polrok /2011

- žiadosť o zaplatenie členského ročného poplatku do ZHK miest a obcí SR vo výške 20,00
EUR
- p. starosta – informácia o pripravovanej kolaudácii rekonštrukcie obecného úradu
Bod 8
Záver

V Hatalove 28.4.2011

Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 18.02.2011 o 17,30 hod.

Program:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Otvorenie
Návrh overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa zápisnice
Voľba hlavného kontrolóra
Návrh rozpočtu na rok 2011-prejednanie a schválenie
Schválenie Rokovacieho poriadku OZ, Pracovného poriadku a Organizačného
poriadku
Prejednanie a schválenie Povodňového plánu
Plán zasadnutí OZ – prejednanie a schválenie
Audit – finančno-ekonomická oblasť + inventarizácia
Menovanie a schválenie členov školskej rady
Schválenie odmeny zástupcovi starostu a poslancov OZ, OR
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

Bod 2
Členovia : Mgr.Pajtášová, S.Pollák
Bod 3
Za zapisovateľa schválená Ing.Paľová
Bod 4
-

Schválenie úväzku HK – 5 hodín týždenne, 20 hod. mesačne
Schválená verejná voľba HK
Doručené 3 obálky
Otváranie obálok: kandidáti–p . Mišková Marta , p. Kočiško Mikuláš,p.Dzuro Daniel
- splnené podmienky výberového konania: p.Mišková, p.Dzuro

p.Kočiško – chýba výpis z registra trestov
-prezentácia kandidátov
-voľba HK: p.Dzuro

- za

0

- proti

1

- zdržal sa

6

p.Mišková - za

6

- proti

0

- zdržal sa

1

Zvolená HK – p.Mišková – výsledok sa oznamuje do 7 dní
Bod 5
Dotazy k rozpočtu – p.Németh - za zber , prepravu a zneškodňovanie kom.odpadu
p.Pajtašová, p. Vagaská – k výdajom pol.ost.kultúrne služby
a náboženské s iné
OZ – schvaľuje programovú štruktúru, rozpočet na rok 2011, programový rozpočet na roky
2011 – 2013
Bod 6
OZ schválilo po prerokovaní v obecnom zastupiteľstve – Rokovací poriadok OZ
OZ – berie na vedomie Pracovný poriadok a Organizačný poriadok
Bod 7
OZ berie na vedomie povodňový plán obce – plán starosta obce dopracuje podľa platnej
legislatívy a v stanovenom termíne do 28.2.2011 predložiť na Obvodný úrad životného
prostredia v Michalovciach
Bod 8
OZ schvaľuje plán zasadnutí OZ a OR – každé 2 mesiace
Bod 9
Audit –finančno-ekonomická oblasť – po vykonaní auditu zo zákona, ktorý má byť vykonaný
do 31.05.2011 k 31.12.2010, po jej vykonaní príjme OZ stanovisko k ďalšiemu fin.ekonom.
auditu.
OZ – schvaľuje komisiu k vykonaniu inventarizácie majetku obce k 31.12.2010 do 15.3.2011
v zložení: Ing.Vajda , Pollák, Pavlov
Bod 10
OZ schvaľuje členov školskej rady v zložení: Ing. Németh, Mgr.Pajtašová Paľová, Ing.Vajda
Bod 11

OZ schvaľuje odmenu - poslancom za zasadnutie

- 15 € v hrubom

- Za zasadnutie obecnej rady členom

- 12 €

- zástupcovi starostu obce odmenu

- 120 €

Bod 12
a/ OZ berie na vedomie žiadosť bývalého starostu obce p.Maščeníka o preplatenie
nevyčerpanej dovolenky v počte 10 dní, ukladá starostovi obce zaobstarať právny výklad
vzniknutého stavu
b/ OZ berie na vedomie sťažnosť p.Pavlova Antona – zaplavenie pivníc – odstránenie
nedostatkov, zabezpečenie písomného vyjadrenia zhotoviteľa stavby kanalizácie –
zabezpečí starosta obce
c/ žiadosť ZŠsMŠ v Hatalove na poukázanie fin.čiastky na výdavkový účet ZŠsMŠ.
OZ – berie na vedomie žiadosť v sume 5716,41 €
d/ žiadosť ZO-slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Hatalove o finančnú výpomoc v
sklade CO – obce –protislužba.
OZ schvaľuje finančný príspevok pre ZO SZZP v Hatalove vo výške príspevku z orgánov
štátnej správy – CO
e/ žiadosť o odkúpenie časti pozemku – COOP –Jednota Michalovce, s.d.
OZ – berie na vedomie žiadosť a ukladá starostovi obce zabezpečiť vypracovanie
znaleckého posudku – preplatenie znaleckého posudku by mal preplatiť žiadateľ
v prípade odkúpenia
f/ Žiadosť o úpravu výšky nájmu za ubytovanie Ing.Vajs Igor, Hatalov 193
OZ – neschvaľuje žiadosť o úpravu výšky nájmu za ubytovanie – neopodstatnená žiadosť
g/ OZ – berie na vedomie ponuku firmy OPEN DOOR Preventívne opatrenia na ochranu pred
povodňami z Operačného programu Životné prostredie na r.2007-2013
h/ Informácia o vykonanej kontrole OR-Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach
OZ – berie na vedomie správu
Bod 13

Ukončenie k 28.2.2011 aktivačných prác- p.starosta
-odpredaj palivového dreva /lipa/-oznam pre občanov, vyvolávacia cena 10 €/m3, v prípade
viacerých záujemcov forma, kto dá viac – p.starosta
-p.Pollák – výrub drevínv blízkosti kostola
Bod 14
Mgr.Vagaská – návrh uznesenia
Bod 15 Záver

V Hatalove, 18.2.2011
Zapísala: Ing.Danka Paľová
Podpis overovateľa

Zápisnica

č. 1

Z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 11.01.2011 o 14,00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Prizvaní:

p.Mišková, hlavná kontrolórka
p.Mihaľová, hospodárka
Bc. Kosánová, ekonómka

Program:
16 Otvorenie zasadnutia
17 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

18 Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
19 Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
20 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
21 Vystúpenie novozvoleného starostu
22 Schválenie programu ustanovujúceho obecného zastupiteľstva
23 Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
24 Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie a voľba ich
predsedov a členov komisií.
25 Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov, návrh na zriadenie komisií
a voľba ich predsedov a členov komisií.
26 Schválenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom
na celé funkčné obdobie
27 Diskusia
28 Schválenie uznesenia
29 Záver

K bodu č.1,2
Zahájenie OZ urobil starosta obce p.Maščeník. Privítal prítomných a predniesol návrh na
Zloženie:
overovateľov zápisnice: Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov
Zapisovateľ: Eva Mihaľová
K bodu č.3
Správu o výsledku volebnej komisie predniesla pred. komisie p. Tormová.
Za poslancov boli zvolení:
1. Ján Vajda, Ing.

210 hlasov

2. Danka Paľová, Ing.

174

3. Erika Vagaská, Mgr.

164

4. Jana Pajtašová Paľová, Mgr.

152

5. Stanislav Pollák

141

6. Gabriel Németh, Ing.

132

7. Jaroslav Pavlov

131

Za starostu bol zvolený:

1.
2.
3.
4.

Vladimír Kováč
Jozef Maščeník
Viera Rudľovská
Anton Pavlov

257 hlasov
98
42
19

K bodu č.4
Novozvolený starosta obce p.Vladimír Kováč prečítal sľub, ktorý aj podpísal a zároveň sa
podpísal aj do pamätnej knihy. Starosta obce Vladimír Kováč prevzal insígnie od
odchádzajúceho starostu p. Jozefa Maščeníka a ujal sa vedenia OZ. P.Tormová, pred.volebnej
komisie odovzdala p.Vladimírovi Kováčovi OSVEDČENIE o zvolení za starostu obce.
K bodu č.5
Starosta obce p.Vladimír Kováč vyzval najstaršieho poslanca OZ Ing.Gabriela Németha, aby
prečítal sľub poslancov OZ, ktorí ho potom svojim podpisom zložili do rúk starostu obce.
Zároveň sa podpísali do pamätnej knihy. Po podpísaní sľubu pred.volebnej komisie
odovzdala novozvoleným poslancom OSVEDČENIE o zvolení za poslanca OZ.
K bodu č.6
Novozvolený starosta p.Vladimír Kováč sa prihovoril prítomným a predniesol pár slov.
Poďakoval sa voličom, poslancom a povedal myšlienky o rozvoji obce v nastavajúcom
volebnom období.
K bodu č.7
Starosta obce p.Kováč oboznámil OZ s programom OZ, ktorý bol jednomyselne schválený.
K bodu č.8
Starosta p.Kováč navrhol Ing.Danku Paľovú, poslankyňu OZ, ktorá bude oprávnená zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
K bodu č.9
Starosta obce navrhol zloženie komisii následovne:
- Mandátová: Mgr.Jana Pajtášová Paľová-predseda, Jaroslav Pavlov
- Návrhová : Mgr.Erika Vagaská-predseda, Stanislav Pollák
- Volebná : Ing.Danka Paľová-predseda, Ing.Ján Vajda
Správu mandátovej komisie predniesla Mgr.Jana Pajtášová Paľová, ktorá tvorí prílohu
zápisnice.
K bodu č.10
Starosta obce predniesol návrh na :

zástupcu starostu obce : Ing. Gabriel Németh - 6 hlasov
zdržal sa – 1 hlas
zloženie obecnej rady: Ing.Gabriel Németh

– 6 hlasov

Zdržal sa – 1 hlas
Ing.Danka Paľová

- 6 hlasov

Zdržal sa – 1 hlas
Ing.Ján Vajda

– 6 hlasov

Zdržal sa – 1 hlas
Komisia finančná – predseda Ing.Danka Paľová
Kultúra,šport a mládež – predseda Ing.Ján Vajda
OVPaŽP – predseda Jaroslav Pavlov
K bodu č.11
Návrh na schválenie platu starostu obce na funkčné obdobie predniesol Ing.Gabriel Németh,
ktorý tvorí prílohu zápisnice.
K bodu č.12 Diskusia
a/ starosta obce p.Kováč navrhol schváliť podpisové vzory v styku s bankou:
Vladimír Kováč, Ing.Gabriel Németh, Ing.Danka Paľová
-

P.Maščeník doplnil, aby sa podpisové vzory nahlásili aj na ObÚ Michalovce,
nakoľko tieto budú platiť aj pre zahraničie

b/ Starosta p.Kováč vyzval poslancov k diskusii v tom zmysle,že všetci vieme, aká je finančná
situácia v obci, je málo fin.prostriedkov, aby sa mohli realizovať v obci rôzne akcie, či už
športové , kultúrne a pod.

K bodu č.13
Návrh na uznesenie predniesla pred.návrhovej komisie Mgr.Erika Mošpanová. Uznesenie
bolo jednomyselne schválené.
K bodu č.14
V závere zasadania novozvolený starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadaní
a ukončil zasadnutie.

V Hatalove 11.01.2011

Vladimír Kováč

Ing. Gabriel Németh

starosta obce

zástupca starostu
Overovatelia:
Ing.Ján Vajda
Jaroslav Pavlov

