ZÁPISNICA
napísaná z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatalove, konaného 11. Decembra 2014
o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Hatalove.
Prítomní:
a/ starosta obce : Vladimír Kováč
b/ poslanci OZ:
Ing. Ján Ihnát, Peter Kováč, Mgr. Jana Pajtášová Paľová, Ing. Danka Paľová,
Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda, PaedDr. VieraVajsová
Neprítomní : ospravedlnení :
neospravedlnení : -/c/ ostatní prítomní:
Ing. Gabriel Németh – doterajší zástupca starostu obce
Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce
Ing. Marianna Porvazová – pracovníčka OcÚ
Oľga Tormová – predsedníčka MVK
Jaroslav Pavlov – bývalý poslanec OZ
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil zástupca starostu obce p. Ing. Gabriel
Német, ktorý prítomných privítal a konštatoval, že z celkového počtu 7 novozvolených poslancov OZ , na
dnešnom zasadaní je prítomných7 poslancov OZ, takže v zmysle § 12 odst. 2 zákona 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení je toto ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva uznášania schopné. Ďalej
Informoval poslancov, že dnešné ustanovujúce zasadnutie OZ sa bude riadiť Metodickým pokynom MV SR
ustanovujúceho zasadnutia OZ a programom, ktorý bol doručený na pozvánke.
Za overovateľov zápisnice boli poverení títo poslanci:
Ing. Ján VaJda
Ing. Ján Ihnát
Za zapisovateľku bola poverená : Ing. Danka Paľová
1. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Predkladá: .Oľga Tormová - predsedníčka MVK
P. Oľga Tormová oboznámila prítomných s výsledkami volieb na funkciu starostu obce a poslancov OZ
a zároveň ich vydala osvedčenia o zvolení.
2. Zloženie sľubu novozvoleného starostu.
P. Gabriel Németh – zástupca starostu obce vyzval novozvoleného starostu obce o prečítanie sľubu starostu
obce a následne o jeho podpísanie, ktorý znie : "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť
svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony,
zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Po prečítaní a podpísaní sľubu bez výhrad novozvolenému starostovi odovzdal insígnie, zablahoželal mu
k zvoleniu a do ďalšej práce mu zaželal veľa úspechov, trpezlivosti a tvorivých nápadov a zároveň mu
odovzdal ďalšie vedenie ustanovujúceho zasadnutia OZ.
3. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
Starosta obce p. Vladimír Kováč prečítal znenie sľubu poslanca OZ, ktorý znie:„ Sľubujem na svoju česť
a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej
republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie
poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ Po
prečítaní sľubu novozvolení poslanci sľub poslanca podpísali bez výhrad. V závere im novozvolený starosta
obce zaželal veľa úspechov a tešil sa na spolupráci v novom volebnom období a konštatoval, že na dnešnom
prvom zasadnutí OZ z celkového počtu 7 poslancov OZ je prítomných 7 poslancov, takže zasadnutie
obecného zastupiteľstva je spôsobilé rokovať a je uznášania schopné.
4. Príhovor starostu obce
Starosta obce p. Vladimír Kováč vo svojom vystúpení v úvode sa poďakoval svojim voličom za hlasy, ktoré mu
odovzdali vo voľbách, čím bol zvolený na nové volebné obdobie. Oboznámil prítomných so svojimi úlohami a
cieľmi, ktoré by chcel zrealizovať v novom volebnom období pre rozvoj obce. V závere vyjadril presvedčenie,
že pri tejto úlohe bude potrebovať spoluprácu novozvolených poslancov OZ, všetky spoločenské organizácie
v obci, mládež a ostatných občanov obce, aby obec naďalej rástla, rozvíjala sa. Dodal, že všetko to bude
závisieť aj od finančnej situácie obce, ale vyjadril presvedčenie, že spoločnými silami sa to dokáže zrealizovať.
Po slávnostnej časti ustanovujúceho zasadnutia OZ nasledovala pracovná časť, kde starosta obce
p. Vladimír Kováč predložil návrh programu, ktorý bol schválený bez pripomienok. Za program hlasovali
všetci prítomní poslanci.
1. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie.
2. Správa mandátovej komisie o overení platnosti voľby starostu a poslancov
do obecného zastupiteľstva a nezlučiteľnosti funkcií.
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
4. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
5. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov a náplne ich práce.
6. Určenie platu starostovi obce.
7. Určenie podpisových vzorov pre styk s bankou .
8. Diskusia
9. Záver
Priebeh jednania :
1. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie.
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce
Do návrhovej a mandátovej komisie boli schválení títo poslanci:
Mgr. Jana Pajtášová Paľová - predseda komisie
PaedDr. Viera Vajsová - člen komisie
Peter Kováč - člen komisie
Do volebnej komisie boli schválení títo poslanci :
Ing. Ján Ihnát - predseda komisie
Ing. Ján Vajda - člen komisie
Stanislav Pollák - člen komisie

2. Správa mandátovej komisie o overení platnosti voľby starostu a poslancov do obecného zastupiteľstva
a nezlučiteľnosti funkcií.
Predkladá:
Správa tvorí prílohu zápisnice .
Nakoľko ku správne neboli vznesené pripomienky, predsedníčka návrhovej a mandátovej komisie
p. Mgr. Jana Pajtášová Paľová predniesla návrh na uznesenie číslo 1/2014.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Ján Ihnát, Peter Kováč, Mgr. Jana Pajtášová Paľová, Ing. Danka Paľová,
Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda, PaedDr. VieraVajsová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -03. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce
Oboznámil poslancov OZ s § 12 zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších o poverení poslanca
OZ , ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v súvislosti s
- odst. 2 prvá veta
- ak starosta nezvolá zasadnutie OZ najmenej raz za tri mesiace,
- odst. 3 tretia veta
- ak starosta nezvolá zasadnutie OZ ak o zvolanie požiada 1/3 poslancov do
15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie
- ak starosta nezvolá ustanovujúce zasadnutie OZ do 30 dní od vykonania
volieb , zasadnutie sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb.
Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie
obecného zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný
alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný
poslanec poverený obecným zastupiteľstvom
- odst. 5 tretia veta
- ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia OZ alebo
o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie OZ, ktoré ďalej vedie zástupca
starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť
zasadnutie OZ, vedie ho iný poslanec poverený OZ.
- odst. 6 tretia veta
- Ak na zasadnutí OZ požiada k prerokúvaným bodom o slovom poslanec
a starosta mu neudelí slovo, stráca právo viesť zasadnutie OZ. Vedie ho
zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne
viesť zasadnutie OZ, vedie ho iný poslanec poverený OZ.
V súvislosti s dodržaním ustanovení podľa § 12 zákona 369/1990 o obecnom zriadení predložil návrh, aby OZ
touto úlohou poverilo poslankyňu OZ p. Mgr. Janu Pajtášovú Paľovú.
Nakoľko k predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky ani iné pozmeňujúce návrhy, predsedníčka
návrhovej a mandátovej komisie p. Mgr. Jana Pajtášová Paľová predniesla návrh na uznesenie číslo 2/2014.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Ján Ihnát, Peter Kováč, Mgr. Jana Pajtášová Paľová, Ing. Danka Paľová,
Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

4. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce
Informoval poslancov OZ s § 14 zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, že obecné
zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu, ktorá je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného
zastupiteľstva. Plní úlohu poradného orgánu starostu obce. Obecná rada má mať maximálne 1/3 počtu
poslancov. Zloženie má prezentovať zastúpenie politických strán v zastupiteľstve. V závere dodal, že po
zvážení a skúsenostiach z uplynulého volebného obdobia neodporučil zriadenie obecnej rady. Zdôvodnil to
tým, že ak sa bude OZ schádzať podľa potreby, ako si to okolnosti vyžiadajú častejšie, ako raz za tri mesiace
ako to vyplýva zo zákona a spoločne budeme riešiť všetky problémy. V prípade, že v budúcnosti zistíme, že
obecná rada je predsa potrebná, môže sa zriadiť aj počas volebného obdobia.
S týmto predloženým návrhom súhlasili aj ostatní poslanci.
Na základe predloženého návrhu a stanoviska poslancov OZ , predsedníčka návrhovej a mandátovej komisie
p. Mgr. Jana Pajtášová Paľová predniesla návrh na uznesenie číslo 3/2014.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Ján Ihnát, Peter Kováč, Mgr. Jana Pajtášová Paľová, Ing. Danka Paľová,
Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda, PaedDr. VieraVajsová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -05. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov a náplne ich práce.
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s § 15 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, že obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány.
Navrhol ,aby boli zriadené tieto komisie:
a) povinná je komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov
b) komisia finančná
c) komisia inventarizačná
d) komisia na ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností a petícii
e) komisia pre kultúru, mládež, školstvo a šport
Poslanci s predloženým návrhom na zriadenie komisií súhlasili. V závere dodal, že voľba predsedov komisií
môže byť tajná alebo verejná. Odporučil, aby voľba predsedov komisií bola verejná. S predloženým návrhom
súhlasili všetci poslanci. V závere predložil návrh na zloženie predsedov a členov jednotlivých komisií :
a)Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
Ing. Ján Vajda - predseda komisie
Členmi komisie poslanci OZ: Ing. Ján Ihnát, Peter Kováč, Mgr. Jana Pajtášová Paľová,
Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák , PaedDr. VieraVajsová
b) Komisia finančná :

PaedDr. Viera Vajsová - predseda komisie
Ing. Ján Vajda – člen komisie
Mgr. Jana Pajtášová Paľová

c) inventarizačná komisia: Ing. Ján Ihnát - predseda komisie
Stanislav Pollák – člen komisie
Peter Kováč – člen komisie

d) Komisia na ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností a petícií
Peter Kováč - predseda komisie
Mgr. Ján Ivan – člen komisie
Vyšin Peter – člen komisie
e) komisia pre kultúru, mládež, školstvo a šport
Mgr. Jana Pajtášová Paľová – predseda komisie
Ing. Ján Vajda - člen komisie
Mgr. Erika Vagaská – členka komisie
PaedDr. Viera Vajsová – členka
Ing. Ján Ihnát
V závere oboznámil poslancov s náplňou práce jednotlivých komisií.
Na základe predloženého návrhu a stanoviska poslancov OZ , predsedníčka návrhovej a mandátovej komisie
p. Mgr. Jana Pajtášová Paľová predniesla návrh na uznesenie číslo 4/2014.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Ján Ihnát, Peter Kováč, Mgr. Jana Pajtášová Paľová, Ing. Danka Paľová,
Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, PaedDr. VieraVajsová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -06. Určenie platu starostovi obce.
Predkladá: Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce
Po predložení návrhu na určenie platu starostovi obce bol predsedníčkou návrhovej a mandátovej komisie p.
Mgr. Janou Pajtášovou Paľovou predložený návrh na uznesenie číslo 5/2014.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Ján Ihnát, Peter Kováč, Mgr. Jana Pajtášová Paľová, Ing. Danka Paľová,
Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, PaedDr. VieraVajsová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -07. Určenie podpisových vzorov pre styk s bankou .
Predkladá: Vladimír Kováč - starosta obce
Starostom obce bol predložený návrh na podpisové vzory pre styk s bankou a to:
p. Kováč Vladimír .......................... starosta obce
Ing. Danka Paľová .......................... poslankyňa OZ
Stanislav Pollák
........................... poslanec OZ
Ďalej dodal, že nikto z nich nemôže robiť prevody samostatne, ale vždy dvaja.
Nakoľko k predloženému návrhu neboli vznesené žiadne dotazy ani pozmeňujúce návrhy, predsedníčka
návrhovej a mandátovej komisie p. Mgr. Jana Pajtášová Paľová predniesla návrh na uznesenie číslo 6/2014.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Ján Ihnát, Peter Kováč, Mgr. Jana Pajtášová Paľová, Ing. Danka Paľová,
Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -08. Diskusia
Jaroslav Pavlov – bývalý poslanec OZ sa poďakoval vedeniu obce za spoluprácu a uvítal nových poslancov
a do ďalšej ich práce im zaželal veľa úspechov.
PaedDr. Viera Vajsová – poslankyňa OZ požiadala o predloženie plánu zasadnutí OZ, odporučila vydávanie
obecných novín a požiadala o predkladanie materiálov na zasadnutia OZ e-mailom.

Mgr. Jana Pajtášová Paľová – poslankyňa OZ hovorila o plánovaní akcií v roku 2015 a „Silvester 2014.“
V závere diskusie vystúpil starosta obce, ktorý odpovedal na diskusné príspevky a informoval poslancov
o organizovaní akcie na Silvestra, kde bude vatra, ohňostroj, bude sa podávať varené víno a v závere
predniesol návrh na zrealizovanie fašiangovej zabíjačky.

9. Záver
Prerokovaním posledného bodu rokovania starosta obce ukončil 1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Poďakoval poslanom za ich aktívny a zodpovedný prístup k prerokovaným úlohám. Vyjadril presvedčenie, že
spoločnými silami sa podarí náročné úlohy, ktoré pred nami stoja zvládnuť a tým zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil.

.......................................
Starosta obce
Vladimír Kováč

overovatelia :

Ing. Ján Vajda

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

Ing. Ján Ihnát

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

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

