ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatalove, konaného 15. júna 2016 o 17.00 hod.
v zasadačke obecného úradu v Hatalove.
Prítomní:
a/ starosta obce : Vladimír Kováč
b/ poslanci OZ:
Ing. Ján Ihnát , Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová,
Mgr. Jana Pajtášová Paľová
Neprítomní : ospravedlnení
: Peter Kováč, Ing. Marianna Porvazová – pracovníčka OcÚ
Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce
neospravedlnení : -/c/ ostatní prítomní:
Mgr. Viera Paulíková – riad. ZŠ s MŠ Hatalov
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.
Starosta obce p. Vladimír Kováč
oboznámil
s programom rokovania obecného
zastupiteľstva, ktorý bol nasledovný:
1. Určenie zapisovateľa , určenie overovateľov zápisnice a určenie členov návrhovej
komisie
2. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ.
3. Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce Hatalov za rok 2015
Návrh Záverečného účtu obce Hatalov za rok 2015
4. Návrh VZN číslo 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Hatalov
5. Obecný futbalový klub Hatalov - žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok
2016.
6. Koncesná zmluva o zabezpečení prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného
osvetlenia v obci Hatalov s firmou ENERGOKOM PLUS s.r.o. Košice – návrh zmluvy.
7. Správa z následnej finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Hatalov o hospodárení s finančnými
prostriedkami za rok 2015.
8. Plán práce kontrolnej činnosti HK na II. Polrok 2016.
9. Rôzne:
a) informácia starostu obce o výstavbe 11 b.j. + technická vybavenosť – ponuka firmy
Doming spol. s.r.o. Košice
b) Informácia o zmene organizačného poriadku od 1.6.2016
10. Diskusia
11. Z á v e r
Predložený program bol schválený bez pripomienok. Za program hlasovali všetci prítomní poslanci:
Ing. Ján Ihnát, Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová,
Mgr. Jana Pajtášová Paľová,

Priebeh jednania :
1. Určenie zapisovateľa , určenie overovateľov zápisnice a určenie členov návrhovej komisie
Za zapisovateľku bola poverená: Ing. Danka Paľová
Za overovateľov zápisnice boli poverení títo poslanci:
Stanislav Pollák a Ing. Ján Ihnát
Pre úpravu písomného návrhu na uznesenie bola schválená návrhová komisia v tomto zložení:
PaedDr. Viera Vajsová, ing. Ján Vajda, Mgr. Jana Pajtášová Paľová ,
Hlasovanie:
Ing. Ján Ihnát , Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová,
Mgr. Jana Pajtášová Paľová,
2. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ.
Kontrolu plnenia uznesení predniesol starosta obce Vladimír Kováč, ktorý konštatoval, že uznesenia z
posledného zasadnutia , ktoré sa uskutočnilo 18. marca 2016, na ktorom boli prijaté uznesenia číslo
6 - 13/2016 boli splnené.
Nakoľko ku kontrole uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky, predsedníčka návrhovej komisie
PaedDr. Viera Vajsová predniesla návrh na
Uznesenie číslo 14 /2016
Ku kontrole uznesení z posledného zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. Berie na vedomie :
Informáciu plnení uznesení z posledného zasadnutia OZ zo dňa 18. marca 2016.
Za uznesenie hlasovali : Ing. Ján Ihnát , Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda,
PaedDr. Viera Vajsová, Mgr. Jana Pajtášová Paľová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -03. Návrh Záverečného účtu obce Hatalov za rok 2015 a odborné stanovisko HK k návrhu
záverečného účtu obce Hatalov za rok 2015.
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta
Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce Hatalov
Starosta v úvode dodal, že všetky materiály ako je stanovisko HK a návrh záverečného účtu obce
bol doručený všetkým poslancom OZ a v závere požiadal poslancom, aby predniesli svoje dotazy
resp. pripomienky.
Nakoľko k predloženým materiálom neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky, predsedníčka
návrhovej komisie PaedDr. Viera Vajsová predniesla návrh na
Uznesenie číslo 15/2016
K návrhu Záverečného účtu obce Hatalov za rok 2015 a odborné stanovisko HK k návrhu
záverečného účtu obce Hatalov za rok 2015.
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. Berie na vedomie:
odborné stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce Hatalov za rok 2015

II. S ch v á ľ u je :
a) záverečný účet obce Hatalov za rok 2015
b) celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad.
c/ vysporiadanie prebytku rozpočtu takto :
Prebytok rozpočtu v sume 16 972,77 eur zistený podľa § 10 odst. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov po
vylúčení nevyčerpanej dotácie zo ŠR v sume 7 582,67 eur a vysporiadanie schodku finančných
operácií v sume 576,00 eur použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 8 814,10 eur.
Za uznesenie hlasovali : Ing. Ján Ihnát , Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda,
PaedDr. Viera Vajsová, Mgr. Jana Pajtášová Paľová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -04. Návrh VZN číslo 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Hatalov
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce
V úvode starosta oboznámil poslancov, že dňom 01.01.2016 nadobudol účinnosť nový zákon
79/2015 Z.z. o odpadoch, podľa ktorého ustanovením § 81 ods. 20 je obec povinná zaviesť pre
drobný stavebný odpad množstvový zber, čo musí zapracovať do všeobecne záväzného nariadenia.
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v ustanovení § 135 ods. 15 hovorí, že obec je povinná vypracovať
všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Doteraz
vydané všeobecne záväzné nariadenie, ktoré bolo podľa doterajších právnych predpisov je nutné
uviesť do súladu s týmto zákonom do 30. júna 2016. Keďže uvedený zákon rieši viaceré oblasti
nakladania so zložkami komunálneho odpadu a je potrebné riešiť spôsob a systém zberu jednotlivých
zložiek je potrebné vypracovať nové VZN, v ktorom budú podrobne rozpracované aj ostatné zložky
komunálneho odpadu.
Predkladané VZN je v súlade s právnym poriadkom SR a zosúlaďuje už prijaté VZN 4/2015 o
miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Hatalov, ktoré bolo prijaté Obecným zastupiteľstvom v Hatalove dňa 11.12.2015 a
nadobudlo účinnosť 01.01.2016, v ktorom je zavedený poplatok za kg drobného stavebného odpadu
bez obsahu škodlivín.
Návrh VZN bol zaslaný všetkým poslancom e-mailovou poštou. V závere požiadal poslancov, aby
k predloženému návrhu predložili svoje pripomienky resp. doplnenia a pod:
V rámci diskusie vystúpili:
Ing. Ján Ihnát – poslanec OZ mal pripomienku
- k čl. 2 bod 7 – opraviť daný odsek: podľa váhy opraviť podľa objemu ako aj opraviť , že občan
je povinný poplatok uhradiť pred jeho uložením.
- K čl. 23 bod 1 písm. b) – doplniť ktorá komisia bude kontrolovať t.j. doplniť komisia pre
verejný poriadok a životné prostredie.
Na základe predloženého návrhu VZN a vznesených diskusných príspevkov, predsedníčka návrhovej
komisie PaedDr. Viera Vajsová predniesla návrh na
Uznesenie číslo 16/2016
K návrhu VZN číslo 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Hatalov
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove sa uznieslo na
VZN číslo 3/2016 o o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Hatalov

Za uznesenie hlasovali : Ing. Ján Ihnát , Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda,
PaedDr. Viera Vajsová, Mgr. Jana Pajtášová Paľová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -05. Obecný futbalový klub Hatalov - žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2016
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce
Starosta obce oboznámil OZ so žiadosťou Obecného futbalového klubu Hatalov dňa 16.5.2016 o
dotáciu na rok 2016 vo výške 5 500,00 eur. na: plynulý chod futbalového klubu v roku 2016. Ďalej
dodal, že obec pre poskytovanie dotácií má prijaté VZN číslo 2/2011 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu obce. V závere požiadal poslancov, aby k predloženej žiadosti zaujali svoje
stanovisko.
Nakoľko k predloženej žiadosti o dotáciu neboli zo strany poslancov znesené žiadne pripomienky,
predsedníčka návrhovej komisie PaedDr. Viera Vajsová predniesla návrh na
Uznesenie číslo 17/2016
Obecný futbalový klub Hatalov - žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. S ch v á ľ u je :
Dotáciu z rozpočtu obce Hatalov na rok 2016 pre Obecný futbalový klub Hatalov vo výške
5 500,00 eur v zmysle VZN obce číslo 2/2011 podmienkach o poskytovania dotácií z rozpočtu
obce.
Za uznesenie hlasovali : Ing. Ján Ihnát , Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda,
PaedDr. Viera Vajsová, Mgr. Jana Pajtášová Paľová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -06. Koncesná zmluva o zabezpečení prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného
osvetlenia v obci Hatalov s firmou ENERGOKOM PLUS s.r.o. Košice – návrh zmluvy.
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce
V úvode starosta obce oboznámil poslancov OZ s návrhom koncesnej zmluvy s firmou ENERGOKOM
PLUS s.r.o. Košice o zabezpečení prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia
v obci Hatalov. V závere požiadal poslancov, aby k predmetnej zmluve zaujali svoje stanovisko.
V rámci diskusie vystúpili:
Ing. Ján Ihnát – poslanec OZ mal pripomienku k bodom 6.4.1. ako aj k výpočtu ročného plnenia.
Na základe predloženého návrhu koncesnej zmluvy
a vznesených diskusných príspevkov,
predsedníčka návrhovej komisie PaedDr. Viera Vajsová predniesla návrh na
Uznesenie číslo 18/2016
Koncesná zmluva o zabezpečení prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného
osvetlenia v obci Hatalov s firmou ENERGOKOM PLUS s.r.o. Košice – návrh zmluvy
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. B e r i e na vedomie
Návrh koncesnej zmluvy s firmou ENERGOKOM PLUS s.r.o. Košice o zabezpečení prevádzky,
modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia v obci Hatalov.
II. Poveruje
Starostu obce Vladimíra Kováča, aby vyžiadal ďalšie ponuky na úpravu verejného osvetlenia.

Za uznesenie hlasovali : Ing. Ján Ihnát , Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda,
PaedDr. Viera Vajsová, Mgr. Jana Pajtášová Paľová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -07. Správa z následnej finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Hatalov o hospodárení s finančnými
prostriedkami za rok 2015.
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce
Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce
Starosta obce v úvode informoval poslancov OZ so závermi z prevedenej následnej finančnej
kontrole v ZŠ s MŠ hlavnou kontrolórkou obce, ktorá sa z dôvodu zasadnutia OZ v Oboríne, kde
taktiež vykonáva funkciu HK nemohla zasadnutia OZ zúčastniť. Dodal, že správa HK bolo odoslaná
všetkým poslancom e-mailovou poštou. V závere vyzval poslancov, aby sa k predloženej správe
vyjadrili.
V rámci diskusie vystúpili:
p. riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Viera Paulíková sa vyjadrila ku kontrolným zisteniam:
- organizačný poriadok je urobený, smernice niektoré už majú a niektoré sa dorábajú. Zmluvy, faktúry
a ďalšie veci sa snažia riešiť priebežne.
PaedDr. Viera Vajsová, posl. OZ – odporučila zverejňovanie faktúr robiť aspoň 2 krát do mesiaca
a tým by sa dodržal termín zverejnenia.
Mgr. Jana Pajtášová Paľová , posl. OZ - mala požiadavku, aby sa internetovej stránke školy
zverejňovali oznamy MŠ.
Ing. Ján Ihnát posl. OZ - mal dotaz, či p. ekonómka p. Novosedlická má dodatok k zmluve, nakoľko na
internetovej stránke školy má zverejnenú faktúru za 1/2016 na sumu 150,00 eur a od 2/2016 má
faktúru na sume 180,00 eur za účtovnícke služby.
p. riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Viera Paulíková si navrhla termín odstránenia zistených nedostatkov do
1.10.2016.
Na základe predloženej správy z vykonanej následnej finančnej kontroly a vznesených diskusných
príspevkov, predsedníčka návrhovej komisie PaedDr. Viera Vajsová predniesla návrh na
Uznesenie číslo 19/2016
K Správe z následnej finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Hatalov o hospodárení s finančnými
prostriedkami
za rok 2015.
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. B e r i e na vedomie
Správu z následnej finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Hatalov o hospodárení s finančnými prostriedkami
za rok 2015.
II. u k l a d á
Riaditeľke ZŠ s MŠ termín splnenia kontrolných zistení do 1.10.2016.
Za uznesenie hlasovali : Ing. Ján Ihnát , Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda,
PaedDr. Viera Vajsová, Mgr. Jana Pajtášová Paľová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -08. Plán práce kontrolnej činnosti HK na II. Polrok 2016.
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce
Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce

Starosta obce z dôvodu neprítomnosti HK predložil návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. Polrok
2016 a dodal, že plán práce bol zaslaný všetkým poslancom e-mailovou poštou. V závere požiadal
poslancov OZ, aby k predloženému návrhu plánu práce zaujali svoje stanovisko.
V rámci diskusie vystúpili:
PaedDr. Viera Vajsová posl. OZ – predniesla návrh na
- doplnenie plánu práce o kontrolu dotácií z rozpočtu obce za rok 2015
- kontrolu plnenia rozpočtu obce za I. polrok 2016
Na základe predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti HK na II. Polrok 2016 a vznesených
doplňujúcich návrhov bol predložený predsedníčkou návrhovej komisie PaedDr. Vierou Vajsovou
návrh na
Uznesenie číslo 20/2016
K Plánu práce kontrolnej činnosti HK na II. Polrok 2016.
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. B e r i e na vedomie :
Plán práce kontrolnej činnosti HK na II. Polrok 2016.
II. ž i a d a
Doplniť plán práce kontrolnej činnosti HK na II. Polrok 2016 o body:
- o kontrolu dotácií z rozpočtu obce za rok 2015
- kontrolu plnenia rozpočtu obce za I. polrok 2016
Za uznesenie hlasovali : Ing. Ján Ihnát , Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda,
PaedDr. Viera Vajsová, Mgr. Jana Pajtášová Paľová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -09. Rôzne:
Starosta obce informoval poslancov OZ:
a) o výstavbe 11 b.j. + technická vybavenosť – ponuka firmy Doming spol. s.r.o. Košice
b) o zmene organizačného poriadku od 1.6.2016 - rozšírenie organizačnej štruktúry a to
zriadenie funkcie ekonómky.
c) o implementácií OP Program rozvoja vidieka – vývoj situácie procesu výberu miestnych akčných
skupín a podpora obcí v rámci výziev vyhlásených na opatrenia 7.2., 7.4., 7.5.,
d) o príprave denného stacionára pre seniorov.
e) o pripravovanej akcii dňa 19.6.2016 – futbalový zápas starých pánov o 15.30 hod.
f) o prejazde veteránov dňa 25.6.2016 o cca 10.30 hod. - pohostenie zabezpečia poslanci OZ
( každý poslanec napečie kysnuté koláče z 1 kg múky)
g) starosta predložil ponuky na vypracovanie PRO obce na roky 2016-2023.
V rámci diskusie vystúpili:
PaedDr. Viera Vajsová posl. OZ – predložila návrh, aby v rámci osláv 690. výročia prvej písomnej
zmienky o obci boli ocenení :
a) Udelenie poďakovania za rozvoj ob ce bývalým starostom obce (Jozef Maščeník, Anton Pavlov,
Ján Hurčík a In memoriam Andrej Sabol a In memoriam Agnesa Ivanová),
b) udelenie poďakovania za rozvoj obce všetkým predsedom – štatutárom občianskych združení a
spoločenských organizácií aktívne pôsobiacich v obci,
c) finančne oceniť občana obce p. Damiana Poľáka bytom Hatalov, ktorý reprezentuje obec Hatalov
v šípkach za získanie titulu Majstra Slovenska v kategórií Juniorov , ako aj účasť na

medzinárodných súťažiach a to na Majstrovstvách sveta a majstrovstvách Európy v
Chorvátsku sumou 300,00 euro.
S predloženým návrhom súhlasili aj ostatní poslanci.
Na základe predložených informácií a vznesených diskusných príspevkov bol predsedníčkou
návrhovej komisie PaedDr. Vierou Vajsovou predložený návrh na
Uznesenie číslo 21/2016
zo dňa 15. júna 2016
K bodu rôzné
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. Berie na vedomie
Informáciu podanú starostom obce :
a) o výstavbe 11 b.j. + technická vybavenosť – ponuka firmy Doming spol. s.r.o. Košice
b) o zmene organizačného poriadku od 1.6.2016 - rozšírenie organizačnej štruktúry a to
zriadenie funkcie ekonómky.
c) z rady ZMOS-u o implementácií OP Program rozvoja vidieka – vývoj situácie procesu výberu
miestnych akčných skupín a podpora obcí v rámci výziev vyhlásených na opatrenia 7.2., 7.4.,
a 7.5.,
d) o príprave denného stacionára pre seniorov.
e) o pripravovanej akcii dňa 19.6.2016 – futbalový zápas starých pánov o 15.30 hod.
f) o prejazde veteránov dňa 25.6.2016 o cca 10.30 hod.
g) o ponukách na vypracovanie Program rozvoja obce Hatalov na roky 2016-2023.
II. S ch v á ľ u j e:
V rámci osláv 690. výročia prvej písomnej zmienky o obci udelenia ocenení týmto obyvateľom
obce Hatalov a zástupcom občianskych združení a spoločenských organizácií :
a) udelenie poďakovania za rozvoj obce všetkým predsedom – štatutárom občianskych združení
a spoločenských organizácií aktívne pôsobiacich v obci,
b) udelenie poďakovania za rozvoj obce bývalým starostom obce ( (Jozef Maščeník, Anton Pavlov,
Ján Hurčík a In memoriam Andrej Sabol a In memoriam Agnesa Ivanová),)
c) finančné ocenenie občana obce p. Damiana Poľáka bytom Hatalov, ktorý reprezentuje obec
Hatalov v šípkach a to za získanie titulu Majstra Slovenska v kategórií Juniorov, ako aj účasť na
medzinárodných súťažiach a to na Majstrovstvách sveta a majstrovstvách Európy v
Chorvátsku sumou 300,00 euro.
Za uznesenie hlasovali : Ing. Ján Ihnát , Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda,
PaedDr. Viera Vajsová, Mgr. Jana Pajtášová Paľová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -010. Diskusia
V rámci diskusie vystúpili:
P. Vladimír Kováč – starosta obce informoval poslancov o odoslaných listoch s upozornením
- p. Belejovi a p. Andrejovi ohľadom ubytovania a predkladania dokladov na platenie dane
z ubytovania v zmysle VZN obce.
- p. Rudľovskému O. a p. Pavlovi ohľadom parkovania pred požiarnou zbrojnicou
p. Ing. Ihnát Ján posl. OZ :
- odporučil rozbehnúť separovaný zber – zabezpečiť vrecia pre domácnosť, ktoré neseparujú odpad

- mal dotaz, či p. Andrejov má povolenie na reklamný pútač.
V závere diskusie p. starosta odpovedal na diskusné príspevky, dodal, že vrecia na separovaný zber sú
zabezpečené.
Nakoľko sa do diskusie viac nikto nehlásil, starosta obce diskusiu ukončil.
11. Z á v e r
Nakoľko program rokovania OZ bol vyčerpaný, predsedajúci sa poďakoval prítomným za účasť a tým
zasadnutie OZ ukončil o 21.00 hod.

...............................................
starosta obce
Vladimír Kováč
overovatelia:
Stanislav Pollák ............................................
Ing. Ján Ihnát

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

Zapísal :
Danka Paľová ................................................

