ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatalove, konaného 21. januára 2016 o 17.00
hod. v zasadačke obecného úradu v Hatalove.
Prítomní:
a/ starosta obce : Vladimír Kováč
b/ poslanci OZ:
Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč, Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák ,
Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová,
Neprítomní : ospravedlnená
: Mgr. Jana Pajtášová Paľová
neospravedlnení : -/c/ ostatní prítomní:
Ing. Marianna Porvazová – pracovníčka OcÚ
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril 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 6 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, Peter Kováč
Pre úpravu písomného návrhu na uznesenie bola schválená návrhová komisia v tomto zložení:
Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák, Ing. Ján Ihnát
Za zapisovateľku bola poverená : PaedDr. Viera Vajsová
Starosta obce p. Vladimír Kováč oboznámil s programom rokovania obecného zastupiteľstva, ktorý
bol schválený bez pripomienok. Za program hlasovali všetci prítomní poslanci.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa
Určenie overovateľov zápisnice
Určenie členov návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ.
Návrh Zásad vybavovania sťažností a petícií
Výber daní za rok 2015
Rekonštrukcia miestnych chodníkov – projekt
Rôzne
Diskusia
Záver

Priebeh jednania :
1.Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ.
Kontrolu plnenia uznesení predniesol starosta obce Vladimír Kováč. Nakoľko ku kontrole uznesení
neboli vznesené žiadne pripomienky, predsedníčka návrhovej komisie Ing. Danka Paľová predniesla
návrh na

uznesenie číslo 1/2016.
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z posledného
zasadnutia OZ zo dňa 11. decembra 2015.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč, Ing. Danka Paľová,
Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -02. Návrh Zásad vybavovania sťažností a petícií
Starosta obce Vladimír Kováč oboznámil poslancov, že im bol zaslaný návrh Zásad vybavovania
sťažností a petícií. Vyzval poslancov, aby predniesli svoje pripomienky, či návrhy.
Slova sa ujal Ing. Ján Ihnát, ktorý upozornil, že predložený návrh nie je celkom úplný. Napr. zákon
umožňuje využiť aj telefax, či elektronický podpis, čo vôbec návrh nezohľadňuje.
Starosta obce odpovedal, že obec nemá fax.
Ing. Ján Ihnát ďalej navrhol, že pri spísaní ústneho záznamu je dobré, ak je niekto prítomný pri čítaní
záznamu pred podpisom – to v návrhu nie je. Upozornil, že nie je celkom jasné v čom je rozdiel článku
8 a článku 10. Chýba presné definovanie, ktoré sťažnosti vybavuje starosta, ktoré hlavná kontrolórka
obce, ktoré komisia. Ďalej poukázal na to, že nie je celkom jasné – ak je komisia, rozhodujú
hlasovaním ? Alebo ako. Upozornil, že čl. 9 navrhnutých zásad a § 19 príslušného zákona nie je
celkom zosúladený.
Na základe pripomienok starosta obce navrhol znovu upraviť zásady v súlade zo zákonom a predložiť
ich na ďalšom zasadnutí.
Predsedníčka návrhovej komisie Ing. Danka Paľová predniesla návrh na
uznesenie číslo 2/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie pripravený návrh – Zásady vybavovania sťažností a petícií
a navrhuje ich dopracovať v zmysle zákona a predložiť ich na najbližšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč, Ing. Danka Paľová,
Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -03. Rekonštrukcia miestnych chodníkov.
Starosta obce Vladimír Kováč informoval, že obecné zastupiteľstvo už bolo oboznámené
s projektovou dokumentáciou miestnych chodníkov, aj o tom, že žiadosť nepokryje všetky chodníky.
Dĺžka opravy chodníkov v žiadosti o finančné prostriedky je od domu pána Poľaška po dom pána
Habinu. Dal priestor poslancom na ich návrhy.
PaedDr. Viera Vajsová mala otázku, že obecné zastupiteľstvo žiadalo projektanta, aby vypracoval
návrh chodníka s pevnou plochou – betónom. Taký návrh projektant nevypracoval ?
Starosta obce odpovedal, že nie, projektant len zdôvodnil opodstatnenosť svojej varianty, že
rozoberateľný chodník vyžadujú projekty EU.

Ing. Ján Ihnát poznamenal, že nás zaujímala práve cena, rozdiel medzi zámkovou dlažbou
a betónom, či to nie je výhodnejšie a to nespracoval. Takto máme len jeden návrh.
Starosta obce informoval, že prebieha verejné obstarávanie, ktoré je potrebné k podaniu projektu.
Výber ešte nebol urobený.
Ing. Ján Ihnát nesúhlasil s tým, aby oprava miestnych chodníkov mala byť len na úseku „Poľaško –
Habina“. Práve chodník od domu pána Habinu po cintorín je najviac poškodený.
Starosta obce upozornil zastupiteľstvo, výstavba chodníka je už schválená.
Ing. Ján Ihnát reagoval, že sme schválili výstavbu miestnych chodníkov, ale nie, že bude
rekonštruovaná len určitá časť. Opýtal sa starostu obce, že ak tento úsek stojí 140 tisíc €, koľko stoja
ostatné.
Starosta obce odpovedal, že celý projekt – rekonštrukcia miestnych chodníkov je vyčíslená na 250
tisíc eur. Vybral sa len ten jeden úsek, aby sme sa vošli do výšky výzvy projektu.
Stanislav Pollák mal otázku, či tam budú aj zelené plochy.
Starosta obce informoval, že musí tam byť aj zeleň, lebo taká je požiadavka výzvy projektu. Úsek,
ktorý je pred mlynom, táto plocha sa priradí ku chodníku a potom ešte pri pánovi Michalovi Eštokovi
sa zakryje priekopa a vytvorí sa zelená plocha. Financie vo výzve projektu nestačia na celú plochu
miestnych chodníkov, jednoducho mohli sme dať len časť. Tak sme vybrali úsek, ktorý sme zdôvodnili
ako nevyhnutný z dôvodu bezpečnosti chodcov pre dochádzku do školy, k lekárovi.
Ing. Ján Ihnát namietal, že občania budú nespokojní. Dobré by bolo, ak by sme mali návrh riešenia
opravy miestnych chodníkov aj ďalších častí. Mali by sme mať koncepciu riešenia oprav chodníkov.
Starosta obce Vladimír Kováč reagoval, že tiež nie je spokojný, jednoducho je to ťažké až
neriešiteľné. Máme možnosť získať financie cez projekt, ale len na časť chodníkov.
Stanislav Pollák sa zaujímal, či nie sme schopní urobiť opravu chodníkov svojpomocne.
Ing. Ján Ihnát reagoval, že ide o to ako to chceme urobiť. Či musí byť zámková dlažba alebo budeme
upravovať len ten, čo máme – opravou betónu. Budkovce majú tiež asfaltový chodník – teda dá sa aj
rekonštruovať.
Starosta obce informoval, že opravu Budkovce robili z vlastných zdrojov.
Ing. Ján Ihnát reagoval, že netvrdil, že išlo o projekt, ale nie je ani dobré, ak urobíme opravu len
časti chodníka.
Starosta obce upozornil, že v Žbinciach tiež nebola spokojnosť, že je len časť obce upravená, ale
musíme nahliadať ďalej.
PaedDr. Viera Vajsová navrhla, že podanie žiadosti projektu, ešte neznamená, že bude isto schválený.
Môžeme rozmýšľať a robiť sami opravu chodníkov v tých úsekoch, ktoré sú najviac poškodené a nie
sú v projekte. Ide napr. o chodník od domu pána Habinu po cintorín. Možno by sme mali uvažovať
hoci aj o úvere.
Starosta obce mal otázku, či chceme zámkovú dlažbu alebo nie.
Ing. Ján Ihnát zdôraznil, že ak by sme opravili chodník, tak by prijal aj hoci kombináciu – dlažba
a betón na chodníku, len nech je dobrý a bezpečný.
PaedDr. Viera Vajsová mala otázku, či sa robí verejné obstarávanie cez elektronické trhovisko.

Starosta obce odpovedal, že áno cez elektronické trhovisko.
Ing. Ján Ihnát sa vyjadril, že je dôležité, aby bol celý chodník opravený. Je škoda, že obecné
zastupiteľstvo sa nemohlo vyjadriť k úseku, ktorý bude v projekte.
Starosta obce reagoval, že zlý úsek je aj na začiatku obce aj na konci. Celý chodník je v zlom stave.
PaedDr. Vajsová navrhla, aby sme podali žiadosť o projekt a zároveň sme pripravili verziu opravy
miestneho chodníka z vlastných finančných prostriedkov. Nech je stanovený termín a cenové relácie.
Celkovo to vyzerá, že nič sa nerobí, občania sú nespokojní.
Ing. Ján Ihnát súhlasil, aby sme sa pripravili a zistili, čo stojí betón, prípadne asfalt na opravu
chodníkov.
Ing. Ján Vajda mal otázku, či by nemohol byť chodník užší.
Starosta obce odpovedal, že to nie je to možné, sú dané pravidlá, ktoré sa musia dodržať.
Uznesenie číslo 3/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie podanie žiadosti projektu na rekonštrukciu miestnych
chodníkov a vybraného úseku v projekte na realizáciu. OZ žiada obecný úrad o vypracovanie návrhu
na riešenie rekonštrukcie zvyšných úsekov miestnych chodníkov.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč, Ing. Danka Paľová,
Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -04. Výber daní za rok 2015 – zoznam dlžníkov
Tento bod žiadal doplniť Ing. Ján Ihnát. Starosta obce dal slovo pánu Ing. Jánovi Ihnátovi.
Ing. Ján Ihnát žiadal zaradiť tento bod z dôvodu, že je nedostatok finančných
a navrhuje, aby sme sa s týmto problémom zaoberali a snažili sa vybrať viac peňazí.

prostriedkov

Starosta obec a obecný úrad robil všetky kroky – koncom roka išli výzvy občanom na zaplatenie
nedoplatkov na daniach. V tomto období občanov ešte raz oslovia na úhradu nezaplatených daní ako pokus o zmier. Ak nebude ochota zaplatiť – ide to k exekútorovi.
Ing. Ján Ihnát informoval, že sa prikláňa, aby boli zverejnené mená dlžníkov na internetovej stránke
obce a na úradnej tabuli.
Ing. Porvazová informovala obecné zastupiteľstvo, za akých podmienok právne predpisy umožňujú
zverejniť mená dĺžníkov na internetovej stránke a úradnej tabuli.
Ing. Ján Ihnát navrhol, aby boli upozornení občania, že v prípade, ak neuhradia nedoplatky na
daniach budú mená dlžníkov v súlade s platnou právnou legislatívou zverejnené na úradnej tabuli
alebo internetovej stránke obce. Takto je potrebné upozorniť všetkých občanov, ktorí dlhujú dane
obci.
Ing. Danka Paľová navrhla, že by bolo dobre, aby vo výzve občanov upozornili, že je možnosť
splátok.

Starosta obce informoval, že dávajú občanom- dlžníkom ešte jednu možnosť - pokus o zmier. Ak
občania nezaplatia – obec pristúpi z zverejneniu dlžníkov v zmysle zákona.
Uznesenie 4/2016
OZ berie na vedomie informáciu podanú starostom obce o plnení výberu daní za rok 2015 a žiada
obecný úrad, aby vyzval všetkých neplatičov o úhradu s upozornením, že ak neuhradia svoje
podlžnosti voči obci, obec využije v zmysle právnych predpisov možnosť zverejnenia dlžníkov na
úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč, Ing. Danka Paľová,
Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -05. Rôzne
5.1 Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o GPS aplikácii. Obecné zastupiteľstvo má
možnosť pozrieť si cenové ponuky. Ide o zistenie GPS súradníc každého domu obce, aby sa získala
lepšia orientácia pre záchranný systém.
Ing. Ján Ihnát mal otázku, že čo to stojí, prípadne či je tá platba jednorazová alebo je potrebné
uhrádzať každý rok.
Starosta obce odpovedal, že to ide podľa počtu obyvateľov – pre našu obec by to stálo 299€. Či ide
o jednorazovú platbu alebo nie, to musím zistiť. Vyjadril názor, že by bol rád, ak by sme to mali. Už
sme o tom rozprávali.
Ing. Ján Ihnát sa pýtal na využitie.
PaedDr. Viera Vajsová navrhla urobiť zoznam domov a súradníc a dať ho záchrannej službe,
požiarnikom a prípadne polícii. Samozrejme je potrebné dať presné súradnice aj každej domácnosti.
Starosta obce potvrdil, že nemáme vyznačené ulice a orientácia záchranných zložiek je niekedy
zložitá.
PaedDr. Viera Vajsová navrhla, že by bolo dobré označiť aj ulice. Zároveň upozornila aj na možnosť
určiť súradnice GPS cez auto navigáciu.
Ing. Ján Ihnát upozornil na to, či auto navigácia je dostatočne presná.
Stanislav Pollák navrhol zistiť o akú platbu ide, či je to opakovaná ročná platba alebo jednorazová.
Podľa toho sa rozhodneme.
Uznesenie číslo 5/2016 bod a) :
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o možnosti zakúpenia a využitia aplikácie GPS Coord
Saveer.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč, Ing. Danka Paľová,
Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

5.2 Starosta obce informoval, že je možné podať žiadosť o finančný príspevok na ministerstvo
financií. Už v minulosti sme dávali žiadosti na mlyn a aj iné. Je možné dať žiadosť o zariadenie
kuchyne, či opravy soc. zariadení v kultúrnom dome. Výška je približne 13 500 €.
PaedDr. Viera Vajsová mala otázku, že čo je nevyhnutnejšie.
Starosta obce odpovedal, že sociálne zariadenia. Navrhuje, aby podanie žiadosti na finančný
príspevok bol na sociálne zariadenia v kultúrnom dome.
Uznesenie číslo 5/2016 bod. b) :
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o možnosti podania žiadosti o finančný príspevok na
MF SR a odporúča žiadať finančné prostriedky na rekonštrukciu sociálnych zariadení v kultúrnom
dome.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč, Ing. Danka Paľová,
Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -05.3 Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o možnosti zriadiť denný stacionár pre
dôchodcov. Zariadenie má záujem prevádzkovať Mgr. Viktor Šalata. Tento typ denného stacionára
už funguje, okrem iných aj v obci Sliepkovce. Dôchodcovia dostávajú obec za 1,00 €, sú pre nich
pripravované rôzne aktivity – prednášky, posedenia. Ako jedna z možností je využiť budovu starého
kultúrneho domu, ktorý z hľadiska bezbarierovosti najviac vyhovuje. Naša obec vstupuje do jednania
o podmienkach a možnosti realizácie.
PaedDr. Viera Vajsová informovala, že ide nielen o podávanie obedov, ale aj o ďalšie služby.
Hovorila so starostom obce Sliepkovce, kde občania majú o to veľký záujem. Firma si prenajíma
priestory obce.
Zápisnicu ďalej písal Ing. Ján Ihnát.
Uznesenie číslo 5/2016 bod. c ):
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o zriadení denného stacionára pre
seniorov.
Obecné zastupiteľstvo dáva súhlas starostovi obce na ďalšie rokovanie v danej veci.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč, Ing. Danka Paľová,
Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0PaedDr. Viera Vajsová mala otázku na pána starostu obce, ako je splnené uznesenie zastupiteľstva –
zmena školského obvodu pre 5.-9. roč. ZŠ a prepočet ceny materiálu na vybetónovanie plochy pred
kultúrnym domom.
Starosta obce odpovedal, že na zmene obvodu sa pracuje – je daná výpoveď. Prepočet množstva
a ceny materiálu na vybetónovanie plochy pred kultúrnym domom zatiaľ nie je pripravený.
O 19.00 hod. sa ospravedlnila zo zasadnutia poslankyňa PaedDr. Viera Vajsová.
V ďalšej časti zasadnutia zápisnicu písal Ing. Ján Ihnát.

5.4 Informácia starostu obce o konaní volieb no NR SR, ktoré sa budú konať 5.3.2016 v čase od
07.00 hod. do 19.00 hod. V obci Hatalov je zriadený jeden volebný okrsok. Volebná komisia má 21
členov. Predsedníčkou okrskovej volebnej komisie je p. Erika Vagaská.
Uznesenie číslo 5/2016 bod. d) :
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o konaní volieb do NR SR dňa 5.3.2016.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč, Ing. Danka Paľová,
Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

6. Diskusia:
6.1 Starosta obce: Fašiangová zabíjačka. Oznámil, že vzhľadom na krátkosť fašiangového obdobia a
počet plesov konaných v kultúrnom dome nie je priestor na zorganizovanie fašiangovej zabíjačky.
Nevyčerpané finančné prostriedky sa presunú na oslavy obce Hatalov konaných v dňoch 30. až
31.07 2016.
6.2 Starosta obce : k monografii obce uviedol, že sa zaplatí zálohová faktúra pre tlač monografie.
Spracuje sa žiadosť na VUC na dotáciu pre tlač monografie. Osloví možných sponzorov pre
zabezpečenie finančných prostriedkov pre tlač monografie. Osloví p. Molnára na dopracovanie
monografie.
6.3 Ing. Ján Ihnát: oboznámil OZ že doposiaľ nikto nedoniesol staré fotografie pre tlač monografie.
Ozval sa iba Anton Pavlov, ktorý ponúkol nejaké dokumenty a fotografie, ktoré má doma ako
bývalý predseda MNV Hatalov. P. Ihnát ďalej oboznámil OZ, že bude asi potrebné cielene
navštíviť starších obyvateľov a priamo u nich doma zistiť či nemajú staré fotografie.
6.4 Ing. Ján Ihnát: Opýtal sa starostu obce či sú zakúpené pneumatiky pre traktor.
6.5.Starosta obce odpovedal, že pneumatiky sú už kúpené, ale je potrebné počkať na vhodné
počasie, aby sa dali vymeniť.
Starosta obce sa poďakoval všetkým za účasť a o 20.00 hodine ukončil rokovanie.

...............................................
starosta obce
Vladimír Kováč
overovatelia:
Peter Kováč ..........................................
Ing. Ján Vajda .......................................

Zapísal :
PaedDr. Viera Vajsová ............................................
Ing. Ján Ihnát ..........................................................

