ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatalove, konaného 28. Októbra 2015 o 17.30 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:
Mgr. Jana Pajtášová Paľová
Stanislav Pollák
Pre úpravu písomného návrhu na uznesenie bola schválená návrhová komisia v tomto zložení:
PaedDr. Viera Vajsová
Ing. Ján Vajda
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. Schválenie projektov a ich spolufinancovanie:
- Rekonštrukcia chodníkov
- Revitalizácia obecného parku Hatalov
3. Povodňový plán záchranných prác obce Hatalov - schválenie.
4. Vydanie knihy o obci Hatalov k 690. výročiu prvej písomnej zmienky o obci.
5. Dni obce Hatalov k 690. výročiu prvej písomnej zmienky o obci – určenie termínu.
6. Zásady pre vybavovanie sťažností a petícií v podmienkach obce Hatalov - schválenie.

7. Rôzne:
- Informácia o záveroch zo zasadnutia združenia „Medzi riekami“ , konanom dňa 9.10.2015 v obci
Hatalov,
- Informácia o záveroch zo školenia 15.10.2015 v Košiciach – Register priestorových informácii
- zhodnotenie akcie „ Október – mesiac úcty k starším“ konanej dňa 25.10.2015

- Správa o výsledku následnej finančnej kontroly.
- Vzdanie sa odmeny posl. OZ Mgr. Jany Pajtášovej Paľovej
- žiadosťou Slovenského zväzu chovateľov o sponzorský príspevok na organizačné
zabezpečenie jarmočnej výstavy v dňoch 27. – 29. Novembra 2015 v Michalovciach.
8. Diskusia
9. 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 24.9.2015 boli prijaté uznesenia číslo 43 -47/2015 boli splnené.
Nakoľko ku kontrole uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky, predsedníčka návrhovej komisie
PaedDr. Viera Vajsová predniesla návrh na uznesenie číslo 48/2015.
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. Schválenie projektov a ich spolufinancovanie:
Predkladá: starosta obce
Starosta obce informoval poslancov OZ s projektmi, ktoré by obec chcela zrealizovať a to:
- Rekonštrukcia chodníkov
- Revitalizácia obecného parku Hatalov
V závere dodal, že je potrebné, aby obec mala pripravené projekty včas , aby v prípade zverejnenia výzvy
obec mohla požiadať o dotáciu. Ďalej informoval poslancov o celkovom finančnom vyjadrení a minimálnou
spoluúčasťou obce a to 5 % z celkovej hodnoty projektu.
Pripomienky k projektu rekonštrukcia chodníkov:
Ing. Ihnát – posl. OZ – alternatívne riešenie ( betón alebo asfalt) namiesto zámkovej dlažby- dopracovanie
projektu projektantom aj s finančným vyčíslením – cenová ponuka. Podať informáciu ako sú v projekte
riešené kanalizačné poklopy a vystužovanie vjazdov do domov – kary sieť.
S touto pripomienkou súhlasili aj ostatní poslanci.
Na základe predloženej informácií starostom obce o plánovaných projektoch a pripomienky poslanca OZ
a stanoviska ostatných poslancov, predsedníčka návrhovej komisie PaedDr. Viera Vajsová predniesla
návrh na uznesenie číslo 49/2015.
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. Povodňový plán záchranných prác obce Hatalov - schválenie.
Predkladá: starosta obce
Starosta obce informoval poslancov OZ s listom Okresného úradu odboru krízového riadenia v Michalovciach,
že na základe Ročného plánu odboru krízového riadenia Okresného úradu v Michalovciach je potrebné
aktualizovať a následne schváliť povodňový plán záchranných prác obce. Jeden výtlačok aktualizovaného
povodňového plánu záchranných prác obce spolu so schválením v OZ je potrebné zaslať na Okresný úrad,
odbor krízového riadenia v Michalovciach v termíne do 2.11.2015. V závere predložil na schválenie
aktualizovaný Povodňový plán záchranných prác obce Hatalov.
Nakoľko ku kontrole predloženému Povodňovému plánu záchranných prác neboli vznesené žiadne
pripomienky, predsedníčka návrhovej komisie PaedDr. Viera Vajsová predniesla návrh na uznesenie číslo
50/2015.
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. Vydanie knihy o obci Hatalov k 690. výročiu prvej písomnej zmienky o obci.

Predkladá: starosta obce
požiadal poslancov OZ o stanovisko k vydaniu knihy o obci z príležitosti 690. Výročia prvej písomnej
zmienky o obci. Dodal, že príprava vydania knihy si vyžaduje značnú prípravu, dostatok času
a priestoru, aby sa k danému termínu všetko stihlo.
V rámci diskusie vystúpili:
PaedDr. Viera Vajsová - posl. OZ súhlasila s vydaním knihy.
Toho názoru boli aj ostatní poslanci OZ.
Na základe predloženej informácií starostom obce a vznesených diskusných príspevkov poslancov OZ,
predsedníčka návrhovej komisie PaedDr. Viera Vajsová predniesla návrh na uznesenie číslo 51/2015.
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. Dni obce Hatalov k 690. výročiu prvej písomnej zmienky o obci – určenie termínu.
Predkladá: starosta obce
Starosta obce informoval poslancov OZ, že v súvislosti s určením termínu osláv pozval na zasadnutie OZ
zástupcov „Festivalu nádeje“ a to p. Mgr. Eriku Vagasskú a p. Litta z dôvodu, aby „ Dni obce Hatalov
k 690. výročiu prvej písomnej zmienky o obci „ sa uskutočnili počas dvoch dní , v rámci ktorých bude festival
Nádeje a Folklórne slávnosti obce pri príležitosti 690. výročia prvej písomnej zmienky o obci. V závere
požiadal poslancov a hostí, aby sa k tomuto návrhu vyjadrili a určili presný termín.
V rámci diskusie vystúpili:
P. Litt a Mgr.Vagasská - zástupcovia Festivalu nádeje s predloženým návrhom starostom obce súhlasili a
odporučili, aby oslavy sa uskutočnili v dňoch 30. a 31.7.2015.
Poslanci s určením termínu osláv jednohlasne súhlasili a jednohlasne sa zhodli, že Dni obce sa uskutočnia tak,
ako to predložil starosta obce a to prvý deň sa uskutoční festival nádeje a druhý deň folklórne slávnosti.

Na základe predloženého návrhu starostom obce a vznesených diskusných príspevkov predsedníčka
návrhovej komisie PaedDr. Viera Vajsová predniesla návrh na uznesenie číslo 52/2015.
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. Zásady pre vybavovanie sťažností a petícií v podmienkach obce Hatalov - schválenie.
Predkladá: starosta obce
Starosta obce sa v úvode ospravedlnil poslancom, že návrh „ Zásady pre vybavovanie sťažností a petícií
v podmienkach obce Hatalov “ nebol doručený poslancom emailovou poštou v dostatočnom časovom
predstihu, aby poslanci mali priestor sa k týmto zásadám vyjadriť, preto odporučil poslancom, aby tieto
zásady zobrali na vedomie. V závere dodal, že tieto budú predmetom schvaľovania na najbližšom zasadnutí
OZ.
S týmto návrhom súhlasili aj poslanci OZ.
Na základe predloženého návrhu starostom obce a stanoviska poslancov OZ predsedníčka návrhovej komisie
PaedDr. Viera Vajsová predniesla návrh na uznesenie číslo 53/2015.
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: -07. Rôzne:
a) Starosta obce informoval poslancov :
- o záveroch zo zasadnutia združenia „Medzi riekami“ , konanom dňa 9.10.2015 v obci
Hatalov – schválenie stanov a zo zasadnutia v Zemplínskej Širokej 20.10.2015 – podávanie
žiadosti o vstup do OZ podnikateľmi a občianskymi združeniami. Za hasičov sa zúčastnil Ing. Krajňák.
- o záveroch zo školenia 15.10.2015 v Košiciach – Register priestorových informácii
- o vzdaní sa odmeny poslanca OZ - Mgr. Jana Pajtášová Paľová za obdobie od augusta 2015 do konca
marca 2016,
b) Starosta obce zhodnotil :
- akciu „ Október – mesiac úcty k starším“ konanej dňa 25.10.2015. Dodal, že zo 143
dôchodcov, ktorým boli zaslané pozvánky sa zúčastnilo 73 dôchodcov.
P. Ing. Ihnát – posl. OZ v závere zhodnotil, že akcia bola zvládnutá k spokojnosti občanov,
nakoľko zo strany občanov počul iba kladné ohlasy.
c) starosta obce oboznámil poslancov OZ so žiadosťou Slovenského zväzu chovateľov o sponzorský
príspevok na organizačné zabezpečenie jarmočnej výstavy v dňoch 27. – 29. Novembra 2015
v Michalovciach.
d) Hlavná kontrolórka obce p. Mišková predložila správu o výsledku následnej finančnej kontroly
za II. Štvrťrok 2015. Správa tvorí prílohu zápisnice č.1.
Ing. Ihnát – posl. OZ dal návrh, aby zápisnica a uznesenia zo zasadnutia OZ boli vyhotovené do 14 dní
a v elektronickej forme doručené poslancom OZ a po odsúhlasení vyvesené na
internetovej stránke obce.
Na základe predložených informácií starostom obce, oboznámenia so žiadosťou a správy o kontrolnej
činnosti HK a vznesených diskusných príspevkov poslancov OZ, predsedníčka návrhovej komisie PaedDr.
Viera Vajsová predniesla návrh na uznesenie číslo 54/2015.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč Mgr. Jana Pajtášová Paľová, Ing. Danka Paľová,
Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová
Proti: -0-

Zdržali sa hlasovania: -08. Diskusia
PaedDr. Viera Vajsová - posl. OZ : - zhodnotila verejné zhromaždenie občanov
- hovorila o vybetónovaní spevnenej plochy pred jedálňou svojpomocne
Mgr. Jana Pajtášová Paľová posl. OZ - odporučila, aby zo strany obce sa na stretnutí s dôchodcami viac
komunikovalo o ich starostiach, problémoch a pod.
P. Ing. Ihnát – posl. OZ hovoril o postrehoch a podnetoch občanov z verejného zhromaždenia
občanov a to:
- o túlavých psoch
- o sociálnom zariadení v jedálni
- o chodníkoch
- o cintoríne
p. Pollák – posl. OZ hovoril o oprave sporákov v jedálni, odporučil prebrúsiť stoly a zabezpečiť sieťky
na okná.
P. Ing. Ihnát – posl. OZ hovoril o zakúpení pneumatík na traktor.
V závere diskusie starosta odpovedal na vznesené diskusné príspevky. Nakoľko sa do diskusie viac nikto
nehlásil, starosta obce ukončil diskusiu.
9. 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 20.45 hod.
.......................................
Starosta obce
Vladimír Kováč
overovatelia :
Mgr. Jana Pajtášová Paľová ............................................
Stanislav Pollák ..................................................

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

