ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatalove, konaného 23. Apríla 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
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
Ing. Ján Ihnát
Pre úpravu písomného návrhu na uznesenie bola schválená návrhová komisia v tomto zložení:
PaedDr. Viera Vajsová
Stanislav Pollák
Peter Kováč
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 VZN obce Hatalov číslo 2/2015 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok na území obce Hatalov.
3. Návrh VZN obce Hatalov číslo 3/2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia na území obce Hatalov.
4. Bezpečnostná smernica na ochranu osobných údajov obce Hatalov – „Monitorovanie priestoru
prístupného verejnosti kamerovým systémom“
5. Prejednanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN obce číslo 1/2011.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Rozpočtové opatrenie číslo 1/2015.
Návrhu na úpravu platu starostovi obce na rok 2015.
Organizačné zabezpečenie 1. Mája 2015.
Rôzne.
Diskusia
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 27.2.2015 , na ktorom boli prijaté uznesenia číslo 14-18/2015 boli
splnené.
Nakoľko ku kontrole uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky, predsedníčka návrhovej komisie
predniesla návrh na uznesenie číslo 19/2015.
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 VZN obce Hatalov číslo 2/2015 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok na území obce Hatalov.
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce
Starosta podrobne informoval poslancov OZ s návrhom VZN číslo 2/2015, ktoré je obec povinná vydať
v zmysle § 36 odst. 7 písm. b) a c) zákona 442/2002 o verejných vodovodoch a kanalizáciách. V závere
požiadal poslancov, aby sa k predloženému návrhu VZN vyjadrili.
V rámci diskusie vystúpil:
Ing. Ihnát - poslanec OZ mal pripomienku k čl. 4 bod 2 – vypustiť bod 2, že odvoz prevádzkovateľa vyplýva zo
zmluvy.
Čl. 5 bod 1 - vypustiť z článku 1 septik.
Nakoľko k predloženému návrhu už nikto nemal žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, predsedníčka
návrhovej komisie p. PaedDr. Viera Vajsová predniesla návrh na uznesenie číslo 20/2015 s doplnenými
zmenami.
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: -03. 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
Starosta podrobne informoval poslancov OZ s návrhom VZN číslo 3/2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia, ktoré je obec povinná vydať v zmysle zákona 137/2010 o ovzduší. Po oboznámení
vyzval poslancov, aby sa k predloženému návrhu vyjadrili .
V rámci diskusie vystúpil. Ing. Ihnát – poslanec OZ – žiadal doplniť do § 1 odst. 1 bod a) – fyzických osôb
oprávnených podnikať . Nakoľko mal viac doplňujúcich pripomienok v závere sa poslanci dohodli, že návrh
VZN zoberú na vedomie a po prepracovaní sa predloží na schválenie OZ v mesiaci júni 2015. S týmto návrhom
súhlasili aj ostatní poslanci.

V závere predsedníčka návrhovej komisie p. PaedDr. Viera Vajsová predniesla návrh na uznesenie číslo
21/2015.
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: -04. Bezpečnostná smernica na ochranu osobných údajov obce Hatalov – „Monitorovanie priestoru
prístupného verejnosti kamerovým systémom“
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce
Starosta k smernici dodal, že v obci je zriadený kamerový systém a z uvedeného dôvodu obec musí mať
vypracovanú internú smernicu.
Nakoľko k smernici poslanci nemali žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy predsedníčka návrhovej
komisie p. PaedDr. Viera Vajsová predniesla návrh na uznesenie číslo 22/2015.
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. Prejednanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN obce číslo 1/2011.
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce
Starosta informoval poslancov OZ so žiadosťami o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce a to
OFK Hatalov
4 000,00 eur,
PZ Jazvec Hatalov
300,00 eur,
Šipkársky klub Hatalov
300,00 eur,
Dobrovoľný hasičský zbor Hatalov
300,00 eur.
V rámci diskusie sa poslanci zhodli, poskytnúť žiadateľom dotácie v takej výške, akú žiadajú. Na základe toho
predsedníčka návrhovej komisie p. PaedDr. Viera Vajsová predniesla návrh na uznesenie číslo 23/2015.
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-

6. Rozpočtové opatrenie číslo 1/2015.
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce
Predniesol návrh na zmenu rozpočtu obce číslo 1/2015 a dodal, že zmena sa dotýka zvýšenia príjmov na
referendum, pre školstvo - úprava normatívu a dotácie zo ŠR na kamerový systém a v súvislosti s tým sa
zvyšuje aj výdavková časť rozpočtu v celkovej výške 17 193,00 €ur.
Poslanci k predloženému rozpočtovému opatreniu nemali žiadne pripomienky a so zmenou rozpočtu
súhlasili. Na základe toho predsedníčka návrhovej komisie p. PaedDr. Viera Vajsová predniesla návrh na
uznesenie číslo 24/2015.
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. Návrhu na úpravu platu starostovi obce na rok 2015.
Predkladá: Ing. Danka Paľová – zástupca starostu obce.
Podrobne oboznámila poslancov OZ s návrhom na úpravu platu starostovi obce na rok 2015 z dôvodu
zverejnenia priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2014. Plat starostu obce po zverejnení
priemernej mzdy v zmysle zákona 253/1994 Z.z. OZ plat starostu opätovne raz ročne prerokuje.
Nakoľko k predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky predsedníčka návrhovej komisie p. PaedDr.
Viera Vajsová predniesla návrh na uznesenie číslo 25/2015.
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. Organizačné zabezpečenie 1. Mája 2015.
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce
Informoval poslancov s organizačným zabezpečením 1. Mája , ktoré sa uskutoční 1. Mája 2015 o 15.30 hod.
spojené so súťažou vo varení guľáša od 12.00 hod. Dodal, že do súťaže je zapojených cca 6 -7 družstiev. Pre
výdaj surovín na guľáš boli poverení poslanci OZ p. Pollák a Ing. Ihnát. S kultúrnym programom vystúpia detí
z MŠ a ZŠ v Hatalove, FS Novešan a FS Hatalovčan.
Po rozsiahlej diskusii všetkých poslancov bolo organizačné zabezpečenie akcie - 1. Máj 2015 schválené
predložením návrhu na uznesenie číslo 26/2015 predsedníčkou návrhov ej komisie PaedDr. Vierou Vajsovou.
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. Rôzne.
Starosta informoval poslancov :
- o potrebe prehodnotiť PHaSR obce Hatalov – žiadal predložiť návrhy na zasadnutie OZ v mesiaci júni 2015.
- o sneme ZMOS-u, ktorý sa bude konať 28. a 29.4.2015 v Bratislave, ktorého bude účastníkom.
- s listom JUDr. Attila Ilka V. Kapušany adresovaný na Ministerstvo dopravy, výstavby a RR Bratislava ohľadom
obnovenia osobnej železničnej dopravy na trati V. Kapušany – Bánovce nad Ond. Zo dňa 11.3.2015.
- so žiadosťou p. Andrejova na výstavbu letnej terasy pred Pinter Barom zo dňa 22.04.2015.
V rámci diskusie vystúpili:
PaedDr. Viera Vajsová - navrhla spracovať podklady PHaSR do najbližšieho zasadnutia OZ,
Ing. Ján Vajda – predseda OFK dal návrh na kúpu mikrobusu pre OFK Hatalov resp. prenájom 8+1 osôb
Na základe predložených informácií starostom obce a stanoviska poslancov OZ predsedníčka návrhovej
komisie p. PaedDr. Viera Vajsová predniesla návrh na uznesenie číslo 27/2015.
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-

10. Diskusia
Nakoľko sa do diskusie nikto nehlásil, diskusia bola ukončená.

11. 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 20.30 hod.

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

overovatelia :

Ing. Ján Vajda

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

Ing. Ján Ihnát

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

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

