ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatalove, konaného 10. októbra 2014 o 17.30 hod.
v zasadačke obecného úradu v Hatalove.
Prítomní:
a/ starosta obce : Vladimír Kováč
b/ poslanci OZ:
Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Mgr. Jana Pajtášová Paľová, Ing. Ján Vajda, Mgr. Erika Vagaská,
Ing. Danka Paľová a Jaroslav Pavlov
Neprítomní : ospravedlnení :
neospravedlnení : -/c/ ostatní prítomní: Marta Mišková – 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 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.
1. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ.
2. K prejednaniu upozornenia prokurátora Michalovce pod číslom Pd 138/14/8807-2 zo dňa
8.9.2014 za účelom odstránenia porušovania § 3 odst.3,5 zákona č. 282/2002 Z.z. ktorými sa
upravujú podmienky držania psov a k protestu prokurátora k VZN č. 3/2014 o podmienkach chovu
a držania psov v obci Hatalov listom číslo Pd 139/14/8807-3 zo dňa 8.9.2014 .

3. K prejednaniu upozornenia prokurátora z vykonanej previerky Okresnej prokuratúry
v Michalovciach pod číslo Pd 132/14/8807-2 zo dňa 8.9.2014 o dodržiavaní vybraných ustanovení
zákona 369/1990 Zb o obecnom zriadení.
4. Rozpočtové opatrenie č.6/2014 – zmena rozpočtu
5 . Organizačné zabezpečenie akcie „ Október – mesiac úcty k starším“ na deň 12.10.2014
6. Rôzne:
- oboznámenie s listom OR HaZZ Michalovce – dobrovoľná požiarna ochrana zo dňa
1.10.201 vo veci opatrení na predchádzanie vzniku požiarov počas vykurovacieho obdobia.
- informácia o komunálnych voľbách
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenia
9. 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 22.8.2014 , na ktorom boli prijaté uznesenia číslo 30-34/2014 boli
splnené.
Nakoľko ku kontrole uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky, predsedníčka návrhovej komisie
predniesla návrh na uznesenie číslo 35/2014.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Mgr. Jana Pajtášová Paľová,
Mgr. Erika Vagaská, Ing. Danka Paľová a Jaroslav Pavlov
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -02. K prejednaniu upozornenia prokurátora Michalovce pod číslom Pd 138/14/8807-2 zo dňa 8.9.2014 za
účelom odstránenia porušovania § 3 odst.3,5 zákona č. 282/2002 Z.z. ktorými sa upravujú podmienky
držania psov a k protestu prokuratóra k VZN č. 3/2014 o podmienkach chovu a držania psov v obci Hatalov
listom číslo Pd 139/14/8807-3 zo dňa 8.9.2014 .
Predkladá: Vladimír Kováč - starosta obce
Starosta podrobne informoval poslancov s listami Okresnej prokuratúry Michalovce k VZN číslo 3/2014
o podmienkach chovu a držania psov, oboznámil ich s nedostatkami, ktoré boli napadnuté prokurátorkou
JUDr. Dagmar Mihalcovou. Zároveň predložil návrh na odstránenie zistených nedostatkov.
V rámci diskusie poslanci s predloženým návrhom súhlasili.
Na základe oboznámenia s výsledkami kontroly Okresnou prokuratúrou Michalovce a predloženým návrhom
na odstránenie zistených nedostatkov prokurátorkou predsedníčka návrhovej komisie predniesla návrh na
uznesenie číslo 36/2014.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Mgr. Jana Pajtášová Paľová,
Mgr. Erika Vagaská, Ing. Danka Paľová a Jaroslav Pavlov.
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -03. K prejednaniu upozornenia prokurátora z vykonanej previerky Okresnej prokuratúry v Michalovciach
pod číslom Pd 132/14/8807-2 zo dňa 8.9.2014 o dodržiavaní vybraných ustanovení zákona 369/1990 Zb
o obecnom zriadení.
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce.

Starosta podrobne oboznámil poslancov s listom Okresnej prokuratúry a zistenými nedostatkami. Tieto sa
týkali Rokovacieho poriadku OZ, kde sú uvedené mimoriadne zasadnutia OZ a tieto už novela zákona
o obecnom zriadení nepozná. V závere predniesol návrh na odstránenie zistených nedostatkov .
Na základe oboznámenia s výsledkami kontroly Okresnou prokuratúrou Michalovce a predloženým návrhom
na odstránenie zistených nedostatkov prokurátorkou predsedníčka návrhovej komisie predniesla návrh na
uznesenie číslo 37/2014.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Mgr. Jana Pajtášová Paľová,
Mgr. Erika Vagaská, Ing. Danka Paľová a Jaroslav Pavlov.
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -04. Rozpočtové opatrenie č.6/2014 – zmena rozpočtu
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce
Podrobne informoval poslancov OZ, kde a na ktorých položkách je potrebné urobiť zmeny rozpočtu. V závere
dodal, že príjmová časť rozpočtu sa zvýši o 6 364,00 €, takže o túto čiastku sa zvýšia aj výdavky na tých
položkách, ktoré boli už teraz oproti schválenému rozpočtu prekročené a u ktorých je predpoklad, že tieto do
konca roka nepostačujú na vykrytie výdavkov.
Poslanci s predloženým návrhom súhlasili a na základe toho predsedníčka návrhovej komisie predniesla návrh
na uznesenie číslo 38/2014.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Mgr. Jana Pajtášová Paľová,
Mgr. Erika Vagaská, Ing. Danka Paľová a Jaroslav Pavlov.
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -05 . Organizačné zabezpečenie akcie „ Október – mesiac úcty k starším“ na deň 12.10.2014
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce,
Dodal, že akcia sa uskutoční 12. Októbra 2014 t.j. v nedeľu o 13.00 hod. v Jedálni OcÚ. Sú pozvaní
dôchodcovia v počte 141. V závere dodal, že budú oceňovaní aj jubilanti, ktorí sa doživajú okrúhleho
životného júbileá . Každý dôchodca obdrží poukážku v hodnote 3,50 € na nákup v predajni COOP Jednota .
V závere bude podané pohostenie. Na tejto akcii vystúpia detí z MŠ aZŠ, súbor Bežovčan z Bežoviec a FS
Hatalovčan. V závere pozval všetkých prítomných na túto akciu a vyzval poslancov OZ, aby boli nápomocní pri
obsluhe
Na základe predloženej informácie a vznesených diskusných príspevkov predsedníčka návrhovej komisie
predniesla návrh na uznesenie číslo 39/2014.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Mgr. Jana Pajtášová Paľová,
Mgr. Erika Vagaská, Ing. Danka Paľová a Jaroslav Pavlov.
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -06. Rôzne:
Starosta oboznámil
- s listom OR HaZZ Michalovce – dobrovoľná požiarna ochrana zo dňa 1.10.201 vo veci opatrení na
predchádzanie vzniku požiarov počas vykurovacieho obdobia.
Starosta informoval
- o komunálnych voľbách, ktoré sa budú konať 15. Novembra 2014 v čase od 7.00 do 20.00 hod. a dodal,
že na post starostu obce je jeden kandidát a na poslancov OZ je 19 kandidátov.

Na základe predloženej informácie predsedníčka návrhovej komisie predniesla návrh na uznesenie číslo
40/2014.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Mgr. Jana Pajtášová Paľová,
Mgr. Erika Vagaská, Ing. Danka Paľová a Jaroslav Pavlov.
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

7. Diskusia
Ing. Gabriel Németh – zástupca starostu povedal, že po komunálnych voľbách na ustanovujúcom zasadnutí
obecného zastupiteľstva sa zúčastnia okrem novozvolených poslancov OZ aj starí poslanci OZ.
Vladimír Kováč – starosta obce dodal, že tí poslanci, ktorí sa rozhodli už nekandidovať v novembrových
voľbách boli aktívni, preto sa s nimi bude počítať do komisií OZ. Nakoľko sa do diskusie nikto nehlásil, diskusia
bola ukončená.

8. 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.

9. 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
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Starosta obce
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Jaroslav Pavlov

Zapísala:
Ing. Danka Paľová
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