ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatalove, konaného 22. augusta 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,
Neprítomní : ospravedlnení : Ing. Danka Paľová a Jaroslav Pavlov
neospravedlnení : -/c/ ostatní prítomní: -/-

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
5 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
Mgr. Erika Vagaská
Za zapisovateľa bol poverený : Ing. Gabriel Németh
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. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky obce Hatalov za rok 2013.
3. Mária Pavlova Hatalov 62 - odpredaj pozemku – záhrada parc.č. 586/56 o výmere
2133 m2z dôvodu osobitného zreteľa
4. Niké s.r.o. Ilkovičová 34, 812 30 Bratislava – žiadosť o otvorenie pobočky stávkovej
kancelárie Niké v PINTER BAR Hatalov č. 184
5. Rôzne :
- Zhodnotenie Festiválu nádeje
- Zhodnotenie Folklórnych slávnosti konaných dňa 3.8.2014
- Informácia o podaní žiadosti na Enviromentálny fond – KD a Jedáleň

- Komplexná protipožiarna kontrola na deň 4.9.2014 - informácia
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenia
8. 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 24.6.2014 2014 , na ktorom boli prijaté uznesenia
číslo 22 – 29/20104 boli splnené.
Nakoľko ku kontrole uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky, predsedníčka návrhovej komisie
predniesla návrh na uznesenie číslo 30/2014.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Mgr. Jana Pajtášová
Paľová, Mgr. Erika Vagaská,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -02. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky obce Hatalov za rok 2013.
Predkladá: Vladimír Kováč - starosta obce
Starosta obce oboznámil poslancov OZ so správou nezávislého audítora o overení účtovnej
závierky obce Hatalov za rok 2013. Nakoľko k prednesenej správe neboli vznesené žiadne
dotazy, predsedníčka návrhovej komisie predniesla návrh na uznesenie číslo 31/2014.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Mgr. Jana Pajtášová
Paľová, Mgr. Erika Vagaská,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -03. Mária Pavlova Hatalov 62 - odpredaj pozemku – záhrada parc.č. 586/56 o výmere 2133m2
z dôvodu osobitného zreteľa
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce
Informoval poslancov o odpredaji pozemku pre p. Pavlovu Hatalov č.d. 62 – záhrada parc. č.
586/56 o výmere 2133 m2 K.ú. Hatalov z dôvodu osobitného zreteľa. V závere dodal, že tento
problém bol už viackrát prejednávaný na zasadnutiach OZ a zo strany poslancov OZ bol záujem
tento pozemok čím skôr majetkoprávne vysporiadať. V závere požiadal poslancov OZ, aby sa
k tomuto vyjadrili a určili výšku finančnej náhrady za odpredaj uvedenej nehnuteľnosti.
Poslanci po predložení informácie starostom obce sa zhodli na odpredaji uvedenej nehnuteľnosti
a odporučili, aby uvedená nehnuteľnosti bola odpredaná za finančnú čiastku 200,00 €ur, nakoľko
sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
v z.n.p.
Na základe predloženej informácie starostom obce a vznesených diskusných príspevkov,
predsedníčka návrhovej komisie predniesla návrh na uznesenie číslo 32/2014.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Mgr. Jana Pajtášová
Paľová, Mgr. Erika Vagaská,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

4. Niké s.r.o. Ilkovičová 34, 812 30 Bratislava – žiadosť o otvorenie pobočky stávkovej kancelárie
Niké v PINTER BAR Hatalov č. 184
Predkladá: Vladimír Kováč - starosta obce

Starosta obce oboznámil poslancov OZ so žiadosťou Niké s.r.o. Ilkovičová 34, 812 30 Bratislava
o otvorenie pobočky stávkovej kancelárie Niké v PINTER BAR Hatalov č. 184. V závere požiadal
poslancov OZ, aby sa k uvedenej žiadosti vyjadrili.
Poslanci jednohlasne súhlasili so zriadením pobočky stávkovej kancelárie Niké v Pinter Bare
v Hatalove č. 184
v súlade so schválenými otváracími hodinami v PINTER BAR Hatalov č.d. 184.
Na základe predloženej žiadosti starostom obce a vznesených diskusných príspevkov,
predsedníčka návrhovej komisie predniesla návrh na uznesenie číslo 33/2014.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Mgr. Jana Pajtášová
Paľová, Mgr. Erika Vagaská,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -05 . Rôzne
Starosta zhodnotil :
- Festival nádeje konaný dňa 26. 7. 2014
- Folklórné slávnosti konané dňa 3.8.2014
V závere dodal, že úroveň týchto akcií bola veľmi dobrá, vyšlo aj počasie a v závere sa poďakoval
poslancom za ich aktivitu.
Starosta informoval :
- o podaní žiadosti na Enviromentálny fond – KD a Jedáleň
- o komplexnej protipožiarnej kontrole, ktorá sa uskutoční 4.9.2014 HaZZ Michalovce.
Na základe predložených informácií starostom obce predsedníčka návrhovej komisie predniesla návrh
na uznesenie číslo 34/2014
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Mgr. Jana Pajtášová
Paľová, Mgr. Erika Vagaská,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -06. Diskusia
Mgr. Jana Pajtášová Paľová - hovorila o uvoľnení lavičiek na autobusových zastávkach SAD.
Mgr. Erika Vagaská hovorila o kontrole osvetlenia obce
Ing. Gabriel Németh hovoril o parkovaní osobných áut na verejných priestranstvách v obci.
V závere diskusie starosta odpovedal na vznesené dotazy a tým diskusiu ukončil.

7. 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.

8. Z á v e r
Nakoľko program rokovania obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta obce sa poďakoval
prítomným za účasť a tým zasadnutie OZ ukončil.
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Zástupca starostu obce:
Ing. Gabriel Németh

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

overovatelia :
Ing. Jaroslav Vajda .......................................
Stanislav Pollák

Zapísal:
Ing. Gabriel Németh
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