ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatalove, konaného 20. Februára 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, Jaroslav Pavlov, Mgr. Jana Pajtášová Paľová,
Ing. Ján Vajda, Mgr. Erika Vagaská, Ing. Danka Paľová
Neprítomní : ospravedlnení : -/neospravedlnení : -/c/ ostatní prítomní:
Mišková Marta – hlavná kontrolórka obce
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:
Jaroslav Pavlov
Stanislav Pollák
Pre úpravu písomného návrhu na uznesenie bola schválená návrhová komisia v tomto zložení:
Mgr. Jana Pajtášová Paľová
Mgr. Erika Vagaská
Ing. Ján Vajda
Za zapisovateľa 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 uznesenia z posledného zasadnutia OZ.
2. Smernica číslo 1/2014 o používanie služobného motorového vozidla obce Hatalov
a súkromných motorových vozidiel na služobné účely
3. Smernica číslo 2/2014 upravujúca postup Obce Hatalov pri verejnom obstarávaní
4. Smernica číslo 3/2014 o cestovných náhradách.
5. Návrh VZN číslo 1/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach v obci Hatalov /trhový poriadok/

6.
7.
8.
9.
10.

Rozpočtové opatrenie číslo l/2014 - zmena rozpočtu
Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2013.
Plán hlavných úloh na rok 2014
Plán zasadnutí OZ na rok 2014.
Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2014: OFK Hatalov, PZ Jazvec
Hatalov a SZZP Hatalov
11. Rôzne
- o voľbe prezidenta SR
- o spracovávaní Programu odpadového hospodárstva
- o žiadosti na poskytnutie dotácie z MF SR na údržbu starého kultúrneho domu.
- o žiadosti na kamerový systém v obci
- o výmene úsporných žiariviek – LED na verejnom osvetlení v obci
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenia a ich schválenie.
14. 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 13. 12.2013 boli prijaté uznesenia číslo 47-54/2013. V závere konštatoval,
že uznesenia boli splnené
Nakoľko ku kontrole uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky, predsedníčka návrhovej komisie
predniesla návrh na uznesenie číslo 1/2014.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov, Mgr. Jana
Pajtášová Paľová, Mgr. Erika Vagaská, Ing. Danka Paľová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -02. Smernica číslo 1/2014 o používanie služobného motorového vozidla obce Hatalov a súkromných
motorových vozidiel na služobné účely.
Predkladá: starosta obce – Vladimír Kováč
Starosta obce informoval poslancov, že nakoľko obec vlastní služobné motorové vozidlo značky Škoda Felícia
Piccup ŠPZ: MI 502-BX, ktorý sa využíva pre účely obce, zabezpečenie potrieb obce a obecného úradu
v rámci okresu a blízkeho okolia je potrebné, aby obec v súlade so zákonom NR SR číslo 315/1996 Z.z.
o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov a vykonávacích predpisov
mala mať spracovanú internú smernicu, ktorá upravuje organizáciu, riadenie a kontrolu autoprevádzky
služobného motorového vozidla vo vlastníctve obce Hatalov. V súvislosti s dodržaním citovaného zákona
predložil návrh smernice číslo 1/2014 o používaní služobného motorového vozidla obce Hatalov
a súkromných motorových vozidiel na služobné účely. Návrh smernice tvorí prílohu zápisnice č. 1.
V rámci diskusie poslanci k predloženej smernici nemali žiadne pripomienky. Na základe toho bol
predsedníčkou návrhovej komisie predložený návrh na uznesenie číslo 2/2014.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov, Mgr. Jana
Pajtášová Paľová, Mgr. Erika Vagaská, , Ing. Danka Paľová.
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

3. Smernica číslo 2/2014 upravujúca postup Obce Hatalov pri verejnom obstarávaní
Predkladá: starosta obce
Starosta informoval poslancov OZ, že od 1.7.2013 bol novelizovaný zákon o verejnom obstarávaní, ktorým
boli zmenené aj finančné limity pri zadávaní zákaziek, ako aj postupy pri verejnom obstarávaní. V zmysle
zákona o verejnom obstarávaní starosta obce – ako verejný obstarávateľ má vydať smernicu, ktorá by
zabezpečila transparentnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami .
V súvislosti s dodržaním citovaného zákona predložil návrh smernice č. 2/2014, ktorá upravuje postup obce
Hatalov pri verejnom obstarávaní.
V rámci diskusie poslanci nemali k predloženému návrhu žiadne pripomienky .
Po prednesení návrhu smernice a vznesených diskusných príspevkov bol predsedníčkou návrhovej komisie
predložený návrh na uznesenie číslo 3/2014.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov, Mgr. Jana
Pajtášová Paľová, Mgr. Erika Vagaská, , Ing. Danka Paľová.
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -04. Smernica číslo 3/2014 o cestovných náhradách.
Predkladá: starosta obce
Starosta obce v súlade so zákonom 283/2002 o cestovných náhradách predložil návrh smernice číslo 3/2014 o
cestovných náhradách, ktorá sa vzťahuje na všetkých zamestnancov obce, ktorí absolvujú služobné cesty
mimo miesta výkonu práce. Táto smernica určuje na aké náhrady má nárok zamestnanec pri služobnej ceste
a aké má aj povinnosti.
V rámci diskusie vystúpili:
Ing. Németh Gabriel – zástupca starostu mal dotaz, na hradu cestovných náhrad pri návšteve člena rodiny vo
výnimočných prípadoch.
Starosta obce k tomu dodal, že to sa týka zamestnancov, ktorí majú trvalý pobyt vzdialený od miesta výkonu
práce, v našom prípade našej obce sa to netýka. Tento nárok vyplýva to zo zákona.
Po prednesení návrhu smernice a vznesených diskusných príspevkov bol predsedníčkou návrhovej komisie
predložený návrh na uznesenie číslo 4/2014.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov, Mgr. Jana
Pajtášová Paľová, Mgr. Erika Vagaská, , Ing. Danka Paľová.
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

5. Návrh VZN číslo 1/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
v obci Hatalov /trhový poriadok/
Predkladá: starosta obce
Starosta obce informoval poslancov OZ, že od 1.januára 2014 vstúpila do platnosti novela zákona 178/1998
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach , ako aj zmena zákona
455/1991 o živnostenskom podnikaní. Zároveň k tomu dodal, že aj v našej obci podnikatelia príležitostne
predávajú svoje výrobky resp. poskytujú svoje služby, obec by mala mať schválené VZN, ktorým by boli určené
podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb. V súvislosti s tým predložil návrh VZN číslo 1/2014
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Hatalov /trhový

poriadok/, ktorý bude zverejnený na úradnej tabuli na pripomienkovanie a na nasledujúcom zasadnutí OZ
bude schválený.
Poslanci s predloženým návrhom súhlasili .
Po prednesení návrhu smernice a stanoviska poslancov OZ bol predsedníčkou návrhovej komisie predložený
návrh na uznesenie číslo 5/2014.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov, Mgr. Jana
Pajtášová Paľová, Mgr. Erika Vagaská, , Ing. Danka Paľová.
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -06. Rozpočtové opatrenie číslo l/2014 - zmena rozpočtu
Predkladá: starosta obce
Starosta obce predložil návrh na rozpočtové opatrenie číslo 1/2014 a to na zvýšenie príjmovej a výdavkovej
časti rozpočtu o sumu 10 665,00 €. Zároveň informoval poslancov, že v súvislosti so zavedením RIS-SAM od
1.1.2014 je potrebné určiť zodpovednú osobu pre rozčlenenie funkčnej klasifikácie schváleného
resp. upraveného rozpočtu obce na položky a podpoložky ekonomickej klasifikácie v systéme RIS – SAM .
Po oboznámení so zmenou rozpočtu číslo l/2014 a návrhu na určenie zodpovednej osoby predsedníčka
návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie číslo 6/2014.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov, Mgr. Jana
Pajtášová Paľová, Mgr. Erika Vagaská, , Ing. Danka Paľová.
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

7. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2013.
Predkladá: hlavná kontrolórka obce
Nakoľko k prednesenej správe o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2013 neboli vznesené žiadne dotazy, ani
pripomienky predsedníčka návrhovej komisie predniesla návrh na uznesenie číslo 7/2014.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov, Mgr. Jana
Pajtášová Paľová, Mgr. Erika Vagaská, , Ing. Danka Paľová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -08. Plán hlavných úloh na rok 2014
Predkladá: starosta obce
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s plánom práce na rok 2014, zameraný na rozvoj obce, zlepšenie
životného prostredia , chodu obecného úradu, na kultúrno-spoločenské a športové akcie na rok 2014.
V rámci diskusie vystúpila poslankyňa OZ Mgr. Jana Pajtášová Paľová, ktorá žiadala o doplnenie akcie
„Uvítanie detí do života“.
Na základe predloženého návrhu a vzneseného diskusného príspevku predsedníčka návrhovej komisie
predniesla návrh na uznesenie 8/2014.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov, Mgr. Jana
Pajtášová Paľová, Mgr. Erika Vagaská, , Ing. Danka Paľová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

9. Plán zasadnutí OZ na rok 2014.
Predkladá: starosta obce
Starosta predložil poslancom OZ plán zasadnutí OZ na rok 2014, dodal, že zasadnutia sa budú konať jeden krát
za dva mesiace a podľa potreby aj mimo plánu práce.
Nakoľko poslanci OZ k predloženému návrhu nemali žiadne pripomienky ani doplňujúce návrhy predsedníčka
návrhovej komisie predniesla návrh na uznesenie 9/2014.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov, Mgr. Jana
Pajtášová Paľová, Mgr. Erika Vagaská, , Ing. Danka Paľová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -010. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2014: OFK Hatalov, PZ Jazvec Hatalov, SZZP
Hatalov a FS Hatalovčan.
Predkladá: starosta obce
Starosta oboznámil poslancov OZ so žiadosťami o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2014 a to: OFK
Hatalov, PZ Jazvec Hatalov, SZZP v Hatalove a FS Hatalovčan a zároveň informoval o možnosti výšky
poskytnutia dotácií v súlade s rozpočtom obce na rok 2014. V závere vyzval poslancov, aby sa k výške dotácií
vyjadrili. V závere dodal, že dotácie sa ku koncu roka musia zúčtovať.
V rámci diskusie sa poslanci zhodli o určení výšky a to: OFK 3 800,00 €ur, SZZP Hatalov 250,00 €ur,
FS Hatalovčan 500,00 €ur a PZ Jazvec Hatalov 250,00 €.
Po oboznámení so žiadosťami a vznesených diskusných príspevkov o určení výšky poskytnutej dotácie bol
predsedníčkou návrhovej komisie predložený návrh na uznesenie číslo 10/2014.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov, Mgr. Jana
Pajtášová Paľová, Mgr. Erika Vagaská, , Ing. Danka Paľová.
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

11. Rôzne
Starosta informoval poslancov :
- o voľbe prezidenta SR, ktoré sa uskutočnia v dňoch - I. kolo 15.3.2014 a II. Kolo 29.3.2014. Dodal, že
komisia má 16 členov.
- o spracovávaní Programu odpadového hospodárstva, ktorý je potrebné predložiť na schválenie do
20.3.2014
- o žiadosti na poskytnutie dotácie z MF SR na údržbu starého kultúrneho domu.
- o žiadosti na kamerový systém v obci
- o výmene úsporných žiariviek – LED na verejnom osvetlení v obci
V rámci diskusie poslanci sa zhodli s podanými žiadosťami .
Na základe predložených informácií starostom obce a stanoviska poslancov OZ predsedníčka návrhovej
komisie predniesla návrh na uznesenie číslo 11/2013.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Gabriel Németh, Stanislav Pollák, Ing. Ján Vajda, Jaroslav Pavlov, Mgr. Jana
Pajtášová Paľová, Mgr. Erika Vagaská, , Ing. Danka Paľová.
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

12. Diskusia
Vladimír Kováč – starosta obce informoval poslancov o natáčaní relácie rádiom Regina Košice „Zvony nad
krajinou“ v utorok 25.2.2014 v obci Hatalov.
Ďalej informoval poslancov OZ so žiadosťou Rímskokatolíckej cirkvi na výrub stromov a dodal, že aj v tomto
prípade sa musí postupovať podľa zákona, nakoľko za vydanie rozhodnutia na výrub stromov je vysoký
poplatok.
Ing. Németh Gabriel – zástupca starostu povedal, že zákon sa musí dodržiavať.
Mgr. Jana Pajtášová Paľová – posl. OZ a vedúca FS Hatalovčan pozvala všetkých prítomných na kultúrnu
akciu v nedeľu 2o .2.2014 o 14.30 hod. pod názvom „Fašiangy 2014“, ktorá sa uskutoční v jedálni obecného
úradu.
Jaroslav Pavlov – poslanec OZ hovoril o priestranstve pred MŠ, aby sa to vysypalo kameňom.
V závere diskusie starosta odpovedal na vznesené dotazy a tým diskusiu ukončil.
13. 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.
14. 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
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Starosta obce
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Stanislav Pollák
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Zapísal:
Ing. Danka Paľová ................................

