ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatalove, konaného 18. októbra 2016 o
18.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Hatalove.
Prítomní:
a/ starosta obce : Vladimír Kováč
b/ poslanci OZ:
Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč, Ing. Danka Paľová, Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová,
Neprítomní : ospravedlnení :
Mgr. Jana Pajtášová Paľová, , Stanislav Pollák
neospravedlnení :
-/c/ ostatní prítomní: -/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 5 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. Rekonštrukcia ulice „Kečkemejda“ - schvaľovanie ( výber dodávateľa)
4. Rôzne:
Informácia starostu obce
a) o podaní žiadosti o odkúpenie autobusovej čakárne – Michal Pavlov Hatalov 17 zo
dňa 28.9.2016
b) o podaní žiadosti o sponzorský príspevok OV SZCH Michalovce zo dňa 14.10.2016
c) Žiadosť DHZ o dotáciu.
5. Diskusia
6. Z á v e r
Predložený program bol schválený bez pripomienok. Za program hlasovali všetci prítomní poslanci:
Ing. Ján Ihnát, Peter Kováč, Ing. Danka Paľová, Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová,
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:
Ing. Ján Vajda
Pre úpravu písomného návrhu na uznesenie bola schválená návrhová komisia v tomto zložení:
PaedDr. Viera Vajsová, Ing. Ján Ihnát
Hlasovanie: Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč, Ing. Danka Paľová, Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová,

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 27.9. 2016, na ktorom boli prijaté uznesenia číslo
22-27/2016 boli splnené až na uznesenie číslo 27/2016, ktoré sa plní priebežne.
Nakoľko ku kontrole uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky, predsedníčka návrhovej komisie
PaedDr. Viera Vajsová predniesla návrh na
Uznesenie číslo 28 /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 27. septembra 2016.
Za uznesenie hlasovali:: Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč, Ing. Danka Paľová, Ing. Ján Vajda,
PaedDr. Viera Vajsová,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -03. Rekonštrukcia ulice „Kečkemejda“ - schvaľovanie ( výber dodávateľa)
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce
Starosta obce informoval poslancov OZ, že na základe uznesenia OZ číslo 27/2016 zo dňa 27.9.2016
pre výber dodávateľa na rekonštrukciu ulice „Kečkemejda „ boli oslovené štyri firmy a to:
1. MR TRADE s.r.o. M. Rázusa 186/1, 072 01 Michalovce
2. EUROVIA SK , sektor Michalovce, Staničná 11, 071 01 Michalovce
3. CSM – STAV s.r.o. Močarianska 151, 071 01 Michalovce
4. Cesty Košice s.r.o. Mlynská 28, 040 01 Michalovce
Ďalej dodal, že ku stanovenému termínu boli doručené tri obálky s cenovými ponukami a to:
1. Obálka MR TRADE s.r.o. M. Rázusa 186/1, 072 01 Michalovce doručená 10.10.2016 o 9.30 hod.
S cenovou ponukou .........................................................................................
63 528,31 € s DPH
2. obálka CSM – STAV s.r.o. Močarianska 151, 071 01 Michalovce doručená 10.10.2016 o 14.20 hod.
S cenovou ponukou ......................................................................................... 58 025,47 € s DPH
3. obálka EUROVIA SK , sektor Michalovce, Staničná 11, 071 01 Michalovce doručená 11.10.2016
o 7.45 hod. s cenovou ponukou ...................................................................... 54 002,83 € s DPH
Hlavným kritériom bola pri výberovom konaní cena.
Po vyhodnotení cenových ponúk poslanci sa jednohlasne zhodli na výbere dodávateľa a vybrali
firmu EUROVIA SK , sektor Michalovce, Staničná 11, 071 01 Michalovce s cenovou ponukou
54 002,83 € s DPH, ktorá predložila cenovú ponuku podľa jednotlivých úsekov a to:
Úsek A ................................. 23 053,07 € bez DPH od hlavnej cesty pri dome smútku po č.d. 150
Úsek B ................................. 7 597,72 € bez DPH
Úsek C ................................ 9 116,22 € bez DPH
Úsek D ................................. 3 185,37 € bez DPH od č.d. 231 po č.d. 133
Úsek E ................................
2 049,98 bez DPH
Po prehodnotení a zvážení finančnej situácie obce sa poslanci jednohlasne zhodli, že rekonštrukciu
cesty budú realizovať podľa úsekov a odporučili, aby teraz v tomto období bol zrealizovaný úsek
„A“ a „D“, ostatné úseky by sa zrealizovali v budúcom roku.
Na základe informácie starostu obce o predložených cenových ponukách a vyhodnotení cenových
ponúk poslancami OZ a vznesených diskusných príspevkov, predsedníčka návrhovej komisie PaedDr.
Viera Vajsová predniesla návrh na

Uznesenie číslo 29/2016

Rekonštrukcia ulice „Kečkemejda“ - schvaľovanie ( výber dodávateľa)
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. Berie na vedomie:
Informáciu podanú starostom obce o predložení cenových ponúk Rekonštrukcia ulice
„Kečkemejda“ v obci Hatalov“ - zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona SNR číslo
343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na základe výzvy obce Hatalov zo
dňa 30.9.2016. Podľa predložených cenových ponúk bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač
EUROVIA SK, Sektor Michalovce, Staničná 11, 071 01 Michalovce.
II. Schváľuje:
Rekonštrukciu úseku cesty na ulici Kečkemejda od hlavnej cesty pri Dome smútku po č.d. 150 t.j.
úsek „A“ a od čísla domu 231 po č.d. 133 úsek „D“.
III. Poveruje
Starostu obce Vladimíra Kováča s vybraným dodávateľom EUROVIA SK, Sektor Michalovce, Staničná
11, 071 01 Michalovce uzatvoriť Zmluvu o dielo s najnižšou cenovou ponukou 26 238,44 € bez DPH
(45 002,36 € podľa VO), čo s DPH predstavuje sumu 31 486,13 € (54 002,83 € podľa VO ).
Za uznesenie hlasovali:: Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč, Ing. Danka Paľová, Ing. Ján Vajda,
PaedDr. Viera Vajsová,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

4. Rôzne:
Starosta obce informoval poslancov
a) o podaní žiadosti o odkúpenie autobusovej čakárne – Michal Pavlov Hatalov 17 zo dňa 28.9.2016
V rámci diskusie k tomuto bodu poslanci sa zhodli na odpredaji autobusovej čakárne za sumu
20,00 € . Odôvodnili to tým, že aktuálna cena železa na trhu je cca 0,20 za 1 kg , hmotnosť
autobusovej čakárne je cca 100 kg. S touto sumou súhlasili aj ostatní poslanci.
b) o podaní žiadosti o sponzorský príspevok OV SZCH Michalovce zo dňa 14.10.2016, ktorá sa týka
uskutočnenia Oblastnej – zemplínskej výstavy drobných zvierat v dňoch 11. – 13. novembra 2016
na bývalom stavebnom učilišti v Michalovciach.
V rámci diskusie sa poslanci zhodli na výške príspevku v sume 50,00 €.
c) o podaní žiadosti DHZ o dotáciu z rozpočtu obce. Dodal, že žiadosť bola podaná na OcÚ
18.10.2016.
Po oboznámení so žiadosťou sa poslanci zhodli na výške dotácie v sume 300,00 pre rok 2016.
Na základe predložených informácií a vznesených diskusných príspevkov bol predsedníčkou
návrhovej komisie PaedDr. Viera Vajsová, predložený návrh na

Uznesenie číslo 30/2016
K bodu rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. Berie na vedomie
Informáciu podanú starostom obce o:
a) o podaní žiadosti o odkúpenie autobusovej čakárne – Michal Pavlov Hatalov 17 zo
dňa 28.9.2016
b) o podaní žiadosti o sponzorský príspevok OV SZCH Michalovce zo dňa 14.10.2016
c) o podaní žiadosti DHZ o dotáciu z rozpočtu obce
II. S ch v á ľ u j e :
a) Odpredaj autobusovej čakárne pre p. Pavlova Hatalov č. 17 za sumu 20,00 euro.
b) Sponzorský príspevok pre OV SZCH Michalovce vo výške 50,00 €
c) Dotáciu z rozpočtu obce pre DHZ Hatalov v sume 300,00 €.
Za uznesenie hlasovali:: Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč, Ing. Danka Paľová, Ing. Ján Vajda,
PaedDr. Viera Vajsová,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -05. Diskusia
V rámci diskusie vystúpili:
Vladimír Kováč – starosta obce informoval o príprave akcie „ Október – mesiac úcty k starším“ na
deň 23. 10.2016 o 14.00 hod. a o materiálnom zabezpečení.
Nakoľko sa do diskusie nikto nehlásil, starosta diskusiu ukončil.
6. Z á v e r
Nakoľko program rokovania OZ bol vyčerpaný, predsedajúci sa poďakoval prítomným za účasť a tým
zasadnutie OZ ukončil o 19.00 hod.

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

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

