ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatalove, konaného 27. Februára 2015 o 17.00 hod. v
zasadačke obecného úradu v Hatalove.
Prítomní:
a/ starosta obce : Vladimír Kováč
b/ poslanci OZ:
Ing. Ján Ihnát, Peter Kováč, Mgr. Jana PajtášováPaľová, Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák ,
Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová
Neprítomní : ospravedlnení :
neospravedlnení : -/c/ ostatní prítomní:
MartaMišková – hlavná kontrolórka obce
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:
Stanislav Pollák
Ing. Ján Vajda
Pre úpravu písomného návrhu na uznesenie bola schválená návrhová komisia v tomto zložení:
Mgr.Jana Pajtášová Paľová
PaedDr. Viera Vajsová
Ing. Ján Ihnát
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. Stanovisko Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Michalovciach k VZN číslo 1/2014
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Hatalov zo
dňa 22.01.2015 a prejednanie návrhu dodatku číslo 1/2015 k VZN číslo 1/2014 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Hatalov.

3. Správa o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2014.

4. Zásady odmeňovania poslancov OZ v Hatalove
5. Rôzne:
Informácia starostu obce o:

- kamerovom systéme v obci.
- čerpaní fin. prostriedkov z enviromentálneho fondu - výmena okien
na novom kultúrnom dome.
- aktualizácii karty CO
- nákupe kosačky v rámci rozpočtu MOUNFIELD – samochod
- podaní žiadosti o finančné prostriedky na MF SR – starý KD a to na
kúrenie, nákup stolov a stoličiek
- vydávaní obecných novín a zriadenie redakčnej rady
- určení zástupcov OZ do rady školy
- žiadosti p. Andrejova o zriadenie terasy pred PINTER barom
- elektronickom odpade – zber – firma HECO Košice
- žiadosti o vydanie povolenia na odpredaj cestovín firmou HEDAS PLUS
- poverení zástupcu starostu obce
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 16.12.2014 , na ktorom boli prijaté uznesenia číslo 7-13/2014 boli
splnené.
Nakoľko ku kontrole uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky, predsedníčka návrhovej komisie
predniesla návrh na uznesenie číslo 14/2014.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Ján Ihnát, Peter Kováč, Mgr. Jana PajtášováPaľová, Ing. Danka Paľová,
Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -02.Stanovisko Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Michalovciach k VZN číslo 1/2014
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Hatalov zo
dňa 22.01.2015 a prejednanie návrhu dodatku číslo 1/2015 k VZN číslo 1/2014 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Hatalov.

Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce
Starosta podrobne informoval poslancov OZ so stanoviskom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy
v Michalovciach k VZN o trhoviskách a zároveň predniesol návrh Dodatku číslo 1/2015 k VZN č. 1/2014
o trhoviskách.
Na základe predloženého stanoviská Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Michalovciach
a predloženého návrhu dodatku číslo 1/2015 k VZN č. 1/2014 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Hatalov a vznesených bol predsedníčkou návrhovej
komisie predložený návrh na uznesenie číslo 15/2015.
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. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2014.

Predkladá: Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce
Nakoľko k predloženej správe neboli vznesené žiadne dotazy ani pripomienky, predsedníčka návrhovej
komisie predniesla návrh na uznesenie číslo 16/2015.
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. Zásady odmeňovania poslancov OZ v Hatalove
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce
Starosta predložil poslancom OZ návrh Zásad odmeňovania poslancov OZ na nové volebné obdobie. V závere
požiadal poslancov, aby k predloženému návrhu vzniesli návrhy resp. pripomienky.
V rámci diskusie vystúpili:
Ing. Ihnát – poslanec OZ dal návrh k
- článku 3 bod. 1 - k paušálnej odmene – vylúčiť a doplniť odmena do výšky 120,00 € za každý
mesiac a o výške rozhoduje starosta obce. Podkladom bude dochádzka.
- článku 4 bod 3 - doplnenie textovej časti odmeny poslancov a členov komisií
- článok 4 bod 8 - doplniť organizovaných obcou – organizátor
- článok 5 bod 3 – doplnenie textu- ak sa v žiadosti neuvádza iný termín
- článok 6 bod 1 - vyplácanie odmien polročne
PaedDr. Viera Vajsová - posl.OZ odporučila doplniť:
- článok 7 bod 4 - V prípadoch neupravených týmito zásadami sa bližšie
použije zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a č. 311/2001
Z.z, - zákonníka práce v znení neskorších predpisov .
Na základe predloženého návrhu Zásad odmeňovania poslancov OZ a členov komisií OZ a vznesených
pripomienok poslancami OZ predsedníčka návrhovej komisie predniesla návrh na uznesenie číslo 17/2015.
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
5. Rôzne:
Starosta obce Vladimír Kováč informoval poslancov OZ o :

- kamerovom systéme v obci – dodal, že budú 4 kamery : OÚ, starý KD, cintorín a bude potrebné
osadiť 3 tĺpy.
- čerpaní fin. prostriedkov z enviromentálneho fondu – firma EUROSTAV – realizácia stavby –
Výmena okien na novom kultúrnom dome. Termín ukončenia stavby je 7/2015. Dodal, že je
potrebné zvážiť aj rekonštrukciu sociálnych zariadení.
- aktualizácii karty CO – doplnenie novými poslancami OZ
- nákupe kosačky v rámci rozpočtu MOUNFIELD – samochod – v sume 2 570,00 €ur.
- podaní žiadosti o finančné prostriedky na MF SR – starý KD a to na kúrenie, nákup stolov a stoličiek

- vydávanie obecných novín :
Podal návrh na zriadenie redakčnej rady : starosta obce a členovia kultúrnej komisie
PaedDr. Vajsová – informovala, že firma Vulajtar – vydavateľ cena za 1 výtlačok / 1 Euro, pri počte
výtlačkov 250 kusov + cena 50,00 € za úpravu, vydávanie 3 krát ročne.
Mgr. Jana Pajtášová Paľová dodala, že firma UHAL Michalovce pri takomto počte ponúka sumu
500,00 €ur bez DPH. Suma závisí od počtu stránok.
P. Pollák poslanec OZ dal návrh, aby obecné noviny sa vydávali 2 krát ročne.
- určenie zástupcov OZ do rady školy – starosta predložil návrh, aby do rady školy boli schválené
tieto poslankyne OZ: Mgr. Jana Pajtášová Paľová
PaedDr. Viera Vajsová

S predloženým návrhom súhlasili všetci poslanci.
- doplnenie člena finančnej komisie – návrh predniesla poslankyňa OZ PaedDr. Viera Vajsová, ktorá
odporučila, aby za členku FK bola schválená p. Ihnátová z radov občanov obce.

- žiadosť p. Andrejová o zriadenie terasy pred PINTER barom – poslanci žiadali doplniť žiadosť
podrobnejšie.
- elektronický odpad – zber – firma HECO Košice
- žiadosti o vydanie povolenia na odpredaj cestovín firmou HEDAS PLUS Trebišov v zmysle VZN
č.1/2014 o trhoviskách.
- poverenie zástupcu starostu obce – Ing. Danka Paľová
Na základe predložených informácií starostom obce a vznesených diskusných príspevkov predsedníčka
návrhovej komisie predniesla návrh na uznesenie číslo 18/2015.
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 Vajda poslanec OZ hovoril o neupravených a zaburinených záhradách. Odporučil, aby tieto boli
zmapované a vyzvať vlastníkov o nápravu.
PaedDr. Viera Vajsová – posl. OZ odporučila vyzvať vlastníkov o vypratanie priestoru pri Komaniciach.
Ďalej odporučila vstúpiť do jednania s SPF ohľadom získania pozemku za bytovkou
do vlastníctva obce a vyjadrila sa k úprave plôch pred jedálňou a kostolom.
Vladimír Kováč – starosta obce zhodnotil akciu „Fašiangová zabíjačka“, poďakoval sa za aktivitu poslancom
OZ a FS Hatalovčan, ktorá celú túto akciu spestrila kultúrnym vystúpením. V závere
dodal, že akcia sa konala po prvý krát, poukázal na niektoré nedostatky, ktorých sa
v budúcnosti bude treba vystríhať. Celkové akcia sa vydarila, bola dobrá aj účasť
občanov obce, celú akciu ovplyvnilo aj počasie.
Ing. Ján Vajda – poslanec OZ hovoril o webovej stránke obce, ktorá nie je pravidelne aktualizovaná. Odporučil
hľadať z obce niekoho, kto by mal záujem sa o túto stránku starať a pravidelne ju
aktualizovať.
p. Pollák Stanislav – poslanec OZ mal dotaz, či sa neuvažuje s opravou omietky na dome smútku.
V záver diskusie starosta odpovedal na vznesené diskusné príspevky.
Nakoľko sa do diskusie viac nikto nehlásil, starosta obce diskusiu uzavrel.

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 20.00 hod.

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

overovatelia :

Stanislav Pollák
Ing. Ján Vajda

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

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

