ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatalove, konaného 18. Júna 2015 o 18.00 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. Viera Vajsová
Neprítomní : ospravedlnení : -/neospravedlnení : -/c/ ostatní prítomní:
Ing. Marianna Porvazová – pracovníčka OcÚ
Marta Mišková – 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:
Stanislav Pollák
PaedDr. Viera Vajsová
Pre úpravu písomného návrhu na uznesenie bola schválená návrhová komisia v tomto zložení:
Peter Kováč
Ing. Ján Vajda
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. Návrh Záverečného účtu obce Hatalov za rok 2015 a odborné stanovisko HK k návrhu záverečného
účtu obce Hatalov za rok 2014 a stanovisko audítora o overení účtovnej závierky obce Hatalov za rok
2014.
3. Výročná správa obce Hatalov za rok 2014.
4. Návrh VZN obce Hatalov číslo 3/2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia na území obce Hatalov.
5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hatalov na roky 2005 - 2014 - predlženie
platnosti do konca roka 2015

6. p. Mária Piskorová Hatalov 219 – žiadosť o finančnú výpomoc.
7. Verejné osvetlenie – ponuka na optimalizáciu.
8. Rôzne:
- projekt NASES – pasívna a optická sieť
- žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce: FS Hatalov a SZZP Hatalov
- plán práce HK na II. Polrok 2015.
9. Diskusia
10. 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 23.04. 2015 , na ktorom boli prijaté uznesenia číslo 19 -27/2015 boli
splnené. Nakoľko ku kontrole uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky, predseda návrhovej komisie p.
Kováč Peter predniesol návrh na uznesenie číslo 28/2015.
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: -02 . Návrh Záverečného účtu obce Hatalov za rok 2015 a odborné stanovisko HK k návrhu záverečného
účtu obce Hatalov za rok 2014 a Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2014
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce
Ing. Marianna Porvazová – pracovníčka obce
Marta Mišková – HKO
S návrhom záverečného účtu obce za rok 2014 oboznámila Ing. Porvazová – pracovníčka obce. Záverečný
účet tvorí prílohu zápisnice číslo 1.
S odborným stanoviskom HK k návrhu záverečného účtu obce za rok 2014 oboznámila p. Mišková HKO.
Stanovisko HK tvorí prílohu zápisnice č. 2.
So správou audítora o overení účtovnej závierky obce Hatalov za rok 2014 p. Šepeľáka oboznámil p. Vladimír
Kováč – starosta obce. Správa tvorí prílohu zápisnice č.3.
V rámci diskusie vystúpili:
PaedDr. Viera Vajsová – mala dotaz na:
- čerpanie SF, prečo sa nečerpá.
- bod. 7 – prehľad o stave dlhu k 31.12.2014, či obec eviduje nedoplatky voči
dodávateľom, ZP, SP, DÚ, DDP, voči zamestnancom zrážky zo mzdy.
Ing. Ihnát - poslanec OZ mal pripomienku – v budúcnosti rozpísať výdavky na energie.
Nakoľko k predloženému návrhu záverečného účtu obce Hatalov za rok 2014 a k stanovisku HK, ako aj
k správe audítora už nikto nemal žiadne pripomienky predseda návrhovej komisie p. Kováč Peter predniesol
návrh na uznesenie číslo 29/2015.
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-

3. Výročná správa obce Hatalov za rok 2014.
Predkladá: Ing. Marianna Porvazová – pracovníčka obce.
Výročná správa tvorí prílohu zápisnice č. 4.
Nakoľko k predloženej výročnej správe obce Hatalov za rok 2014 nikto nemal žiadne pripomienky predseda
návrhovej komisie p. Kováč Peter predniesol návrh na uznesenie číslo 30/2015.
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. Návrh VZN obce Hatalov číslo 3/2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia na území obce Hatalov.
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce
Nakoľko k predloženému návrhu VZN č. 3/2015 neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky ani
pozmeňujúce návrhy, predseda návrhovej komisie p. Kováč Peter predniesol návrh na uznesenie číslo
31/2015.
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: -05 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hatalov na roky 2005 - 2014 - predlženie
platnosti do konca roka 2015
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce
Starosta obce p. Kováč k PHaSR obce Hatalov dodal, že vypracovanie tohto dokumentu je náročné na čas,
nakoľko chce, aby aj občania obce svojimi príspevkami a názormi, čo by v budúcnosti chceli v obci urobiť do
neho prispeli, taktiež, aby aj spoločenské organizácie vzniesli svoje námety , poslanci OZ a škola. To všetko
potrebuje dostatok priestoru, Preto informoval poslancov OZ, že je možnosť o predlženie termínu jeho
spracovania do konca roku 2015.
Nakoľko všetci poslanci OZ s jeho požiadavkou súhlasili a na základe toho predseda návrhovej komisie p.
Kováč Peter predniesol návrh na uznesenie číslo 32/2015.
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: -06. p. Mária Piskorová Hatalov 219 – žiadosť o finančnú výpomoc.
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce
Starosta obce p.Kováč informoval poslancov OZ so žiadosťou p. Piskorovej Hatalov č.219 o poskytnutie
finančnej výpomoci bola dňa 10.6.2015. V závere požiadal poslancov, aby sa ku žiadosti vyjadrili.
Po rozsiahlej diskusii p. PaedDr. Viera Vajsová k tomu dodala, že obec pre poskytovanie takýchto výpomoci
nemá žiadny interný predpis, ani rozpočtované finančné prostriedky , takže odporučila OZ zobrať žiadosť na
vedomie. Toho názoru boli aj ostatní poslanci.
Na základe toho predseda návrhovej komisie p. Kováč Peter predniesol návrh na uznesenie číslo 33/2015.
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-

7. Verejné osvetlenie – ponuka na optimalizáciu.
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce – informoval s ponukou firmy ENERGOCOM PLUS s.r.o.
Košice - optimalizácia dodávok energií – verejné osvetlenie v obci Hatalov a v závere požiadal
poslancov, aby sa ku žiadosti vyjadrili.
Poslanci v rámci diskusie požiadali starostu obce, aby vyžiadal bližšiu technickú špecifikáciu ponuky od
firmy , ako aj kde, v ktorých lokalitách bola ponuka aplikovaná.
Na základe toho predseda návrhovej komisie p. Kováč Peter predniesol návrh na uznesenie číslo 34/2015.
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. Rôzne:
Starosta informoval poslancov:
- o projekte NASES – pasívna a optická sieť – informácia o projekte
- so žiadosťami o dotáciu z rozpočtu obce: FS Hatalov a SZZP Hatalov
- FS Hatalov - požadovaná výška
600,00 €
- SZZP Hatalov - požadovaná výška
300,00 €
Poslanci s požadovanou výškou dotácie súhlasili.
Plán práce HK na II. Polrok 2015 predložila p. Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce
V rámci diskusie k tomuto bodu vystúpili:
Ing. Ihnát – mal dotaz, kto robí účtovníctvo pre obec Hatalov, nakoľko p. Kosanová má zrušenú živnosť, či
existuje zmluva s p. Kosanom, či p. Kosanová je zamestnankyňou p. Kosana.
- žiadal vyzvať podnikateľov či vedú knihy ubytovaných,
- informoval o kanalizačných poklopoch, ktoré sú poškodené
P. PaeDr.Vajsová – neprehľadná internetová stránka obce, staré oznamy, nezverejnený rozpočet obce, VZN,
žiadala doplniť internetovú stránku.
- žiadala predkladať materiály do OZ skôr.
Ing.Ján Vajda – predseda OFK a poslanec OZ - náklady na cestovné pri objednávaní autobusu na futbalové
zápasy sa zvýšili o cca 300,00 €.
V závere starosta odpovedal na vznesené dotazy.
Na základe predložených informácií starostom obce a predloženého plánu HK na II. Polrok2015, predseda
návrhovej komisie p. Kováč Peter predniesol návrh na uznesenie číslo 35/2015.
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: -09. Diskusia
P. Polák – žiadal starostu obce, aby zaslal žiadosť na PBaH Michalovce o vyčistenie kanála.

10. Z á v e r
Nakoľko program rokovania obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta obce sa poďakoval prítomným
za účasť a tým zasadnutie OZ ukončil o 21.15 hod.

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

overovatelia :
Stanislav Pollák .......................................
PaedDr. Viera Vajsová

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

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

