ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatalove, konaného 24. Septembra 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
Ing. Ján Ihnát
Pre úpravu písomného návrhu na uznesenie bola schválená návrhová komisia v tomto zložení:
Ing. Ján Vajda
PaedDr. Viera Vajsová
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. Informácia o projekte na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu pre obec
Hatalov.
3. Prejednanie a schválenie komisie na vybavovanie sťažnosti a petícií v zmysle zákona 9/2010
o sťažnostiach a náplň ich práce.
4 . Organizačné zabezpečenie akcie „ Október – mesiac úcty k starším“ na deň 25.10.2015
5. Rôzne:
6. Diskusia
7. 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 28.8.2015 boli prijaté uznesenia číslo 36 -42/2015 boli splnené až na
uznesenie číslo 41/2015, ktorý má termín splnenia 30.10.2015 a uznesenie číslo 37/2015 z dôvodu
realizačných vecí – projektová dokumentácia.
Nakoľko ku kontrole uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky, predseda návrhovej komisie Ing.Ján
Vajda predniesol návrh na uznesenie číslo 43/2015.
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 Informácia o projekte na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu pre obec Hatalov.
Predkladá: starosta obce
Starosta obce informoval poslancov OZ o projekte na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu
pre obec Hatalov. K tomu dodal, že od 1.1.2016 nadobudne účinnosť nový zákon číslo 79/2015 o odpadoch,
ktorý prináša zmeny v oblasti nakladania s komunálnym odpadoch a taktiež upravuje pravidla nakladania
s BRKO. Podľa § 81 odst. 7 b) zákona číslo 49/2015 Z.z. o odpadoch je obec povinná zabezpečiť zavedenie
a vykonávanie triedeného zberu a to biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého
pôvodcom je FO – podnikateľ a PO, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania a biologicky
rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov. Projekt bude financovaný
prostredníctvom návratného finančného príspevku z operačného programu Kvalita životného prostredia.
Nenávratný finančný príspevok je vo výške 95 z ceny projektu, 5 % bude hradiť obec. V tomto projekte na
roky 2014-2020 je jednoznačne zakotvená podpora prevencie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov t.j.
predchádzanie vzniku bioodpadu prostredníctvom kompostovania k zníženiu komunálneho odpadu
a naplneniu legislatívnych povinnosti obce pre nakladanie s bioodpadom. V závere predložil cenovú
kalkuláciu projektu na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu pre obec Hatalov vo výške
2 237,65 €uro.
Poslanci k predloženej informácií nemali žiadne pripomienky a súhlasili s 5 % účasťou obce v tomto projekte.
Na základe predloženej informácií starostom obce a stanoviska poslancov OZ, predseda návrhovej komisie
Ing. Ján Vajda predniesol návrh na uznesenie číslo 44/2015.
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: -03. Prejednanie a schválenie komisie na vybavovanie sťažnosti a petícií v zmysle zákona 9/2010
o sťažnostiach a náplň ich práce.
Predkladá: Kovač Vladimír - starosta obce
Informoval poslancov, že komisia na vybavovanie sťažností a petícii OZ má byť zložená iba z poslancov OZ,
má mať 3 členov a dvoch náhradníkov. Vzhľadom na to, že na ustanovujúcom zasadnutí OZ bola schválená
komisia na ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností a petícií spoločná, ktorá je zložená z troch
členov, z ktorých je predseda poslanec OZ a ostatní dvaja členovia nie sú poslanci, predložil návrh, aby
predsedom aj tejto komisie bol p. Kováč a členmi: Ing. Ján Ihnát a Ing. Ján Vajda, náhradníkmi Stanislav
Pollák a Mgr.Jana Pajtášová Paľová.
Ing. Ján Ihnát mal dotaz, či je potrebné zriadiť komisiu pevnú alebo ju zriadiť príležitostne, v prípade potreby.
Toho názoru bola aj PaedDr. Viera Vajsová . Ostatní poslanci s jeho návrhom súhlasili.

Na základe predloženej informácií starostom obce a stanoviska poslancov OZ, predseda návrhovej komisie
Ing. Ján Vajda predniesol návrh na uznesenie číslo 45/2015.
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 . Organizačné zabezpečenie akcie „ Október – mesiac úcty k starším“ na deň 25.10.2015
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce
Dodal, že akcia sa uskutoční 25. Októbra 2015 t.j. v nedeľu o 15.00 hod. v Jedálni OcÚ. Budú pozvaní
dôchodcovia v počte cca 150. V závere dodal, že budú oceňovaní aj jubilanti, ktorí sa dožívajú okrúhleho
životného jubileá . Každý dôchodca obdrží poukážku v hodnote 3,50 € na nákup v predajni COOP Jednota .
V závere bude podané pohostenie. Na tejto akcii vystúpia detí ZŠ v Hatalove, Mihaľovské nevesty a beťare
a FS Hatalovčan. V závere pozval všetkých prítomných na túto akciu a vyzval poslancov OZ, aby boli
nápomocní pri obsluhe.
V rámci diskusie všetci poslanci súhlasili s predloženým organizačným zabezpečením tejto akcie a odporučili
starostovi obce, aby každý súbor mal vystúpenie cca 15 minút, aby sa to zbytočne nepreťahovalo.
Na základe predloženého organizačného zabezpečenia starostom obce a vznesených diskusných príspevkov
predseda návrhovej komisie Ing. Ján Vajda predniesol návrh na uznesenie číslo 46/2015.
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. Rôzne:
Starosta obce informoval poslancov:
- o vydaní knihy o obci Hatalov pri príležitosti 690 rokov 1. Písomnej zmienky o obci Hatalov v roku 2016
a k tomu dodal, že na obecnom úrade sa nachádzajú rukopisy spracované p. Molnárom o histórií obce
Hatalov z archívu z Maďarska. Dodal, že cena takejto publikácie pri odbere od 250 ks - 1 000 ks sa
pohybuje od 6 000,00 €uro do 10 000,00 €uro.
V rámci diskusie vystúpili:
Ing. Ján Ihnát – poslanec OZ požiadal starostu obce, aby na zasadnutie kultúrnej komisie 23.10.2015
predložil rukopis na nahliadnutie a dohodnúť ďalší postup pre vydanie knihy a následne prerokovať v OZ.
Ďalej odporučil, aby Folklórne slávnosti obce + výročie obce a spojili s Festivalom nádeje, a celé tieto akcie
boli rozdelené na dva dni.
PaedDr. Viera Vajsová - posl. OZ dodala, že príprava vydania takejto publikácie si vyžaduje veľa času, aby
sa to stihlo do termínu folklórnych slávnosti. Odporučila ako aj ostatní poslanci, aby sa z obce pozbierali
nejaké staré fotografie zo života v obci, rodín, starých domov, a pod., ktoré by mohli byť uverejnené v tejto
publikácií.
- o činnosti združenia „Medzi riekami“, o vytvorení MASKY – o stratégií fungovania, ktoré bolo predmetom
jednania na stretnutí členov 21.9. 2015 na Obecnom úrade v Budkovciach.
V rámci diskusie k tomuto bodu vystúpili:
PaedDr. Viera Vajsová - posl. OZ
- dala návrh na plnenie uznesenia OZ číslo 27/2011 zo dňa 16.6.2011,
ktorým bol schválený školský obvod Budkovce, aby žiakom, ktorí chodia do ZŠ
v Budkovciach mohlo byť vyplácané cestovné.

- dala návrh na zvolanie verejného zhromaždenia občanov na deň 8.10.2015
o 18.00 hod. k PHSR a určiť priority obce – návrhy a doručiť do každej domácnosti
pozvánku.
Na základe predložených informácií starostom obce a vznesených diskusných príspevkov predseda
návrhovej komisie Ing. Ján Vajda predniesol návrh na uznesenie číslo 47/2015.
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. Diskusia
Ing. Ján Ihnát – posl. OZ mal požiadavku na nákup činiek a iného náradia do posilňovne.
PaedDr. Viera Vajsová - posl. OZ mala dotaz, v ako stave je webová stránka obce.
V závere diskusie starosta odpovedal na vznesené diskusné príspevky.
Nakoľko sa do diskusie viac nikto nehlásil, starosta obce ukončil diskusiu.
7. 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 :

Stanislav Pollák

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

Ing. Ján Ihnát

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

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

