ZÁPISNICA
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Hatalove, konaného 24. Augusta 2017 o
17.30 hod. v zasadačke obecného úradu v Hatalove.
Prítomní:
a) poslanci OZ:
Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč, Mgr. Jana Pajtášová Paľová, Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák,
Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová
b) Neprítomní : ospravedlnení : V. Kováč – dostavil sa neskôr
neospravedlnení : 0
c) ostatní prítomní: Ing. Mariana Porvazová
Ing. Mária Brozdová
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla z poverenia starostu obce zástupkyňa
starostu obce Ing. Danka Paľová, ktorá prítomných privítala a konštatovala, že toto zasadnutie bolo
zvolané v súlade s § 12 odst. 1 zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov.
Zároveň konštatovala, 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.
Zástupkyňa starostu obce p. Ing. Danka Paľová oboznámila s programom rokovania
obecného zastupiteľstva, ktorý bol nasledovný:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa , určenie overovateľov zápisnice a určenie členov návrhovej
komisie
3. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ.
4. Rozpočtové opatrenie
5. Čerpanie rezervného fondu
6. Vnútorný predpis vybavovania sťažností v obci Hatalov
7. Rôzne
- porovnanie daňových sadzieb v okolitých obciach
8. Diskusia
9. Záver
Predložený program bol schválený bez pripomienok. Za program hlasovali všetci prítomní poslanci:
Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč, Mgr. Jana Pajtášová Paľová, Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák, Ing.
Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová

Priebeh jednania :
2. Určenie zapisovateľa , určenie overovateľov zápisnice a určenie členov návrhovej komisie
Za zapisovateľku bola poverená: PaedDr. Viera Vajsová
Za overovateľov zápisnice boli poverení títo poslanci: : Ing. Ján Ihnát, Ing. Ján Vajda
Pre úpravu písomného návrhu na uznesenie bola schválená návrhová komisia v tomto zložení:
Peter Kováč, Mgr. Jana Pajtášová Paľová, Stanislav Pollák
Hlasovanie: Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč, Mgr. Jana Pajtášová Paľová, Ing. Danka Paľová, Stanislav
Pollák, Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová
3. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ.
Kontrolu plnenia uznesení predniesla zástupkyňa starostu obce Ing. Danka Paľová, ktorá
konštatovala, že uznesenia z posledného zasadnutia , ktoré sa uskutočnilo 27.7. 2017, na ktorom boli
prijaté uznesenia číslo 22-25/2017, boli splnené .
Plnenie uznesenia č. 26/2017 trvá.
Ing. Jána Ihnát dal návrh na predĺženie termínu na splnenie uznesenia - inventarizácia majetku.
Evidencia pozemkov si vyžaduje odbornú radu auditora ako určiť cenu pozemkov. Navrhol termín
splnenia uznesenia do decembra 2017.
Po pripomienkach predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Jana Pajtášová Paľová predniesla návrh na
Uznesenie číslo 27/2017
zo dňa 24. Augusta 2017
ku kontrole uznesení z posledného zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. Berie na vedomie :
Informáciu o plnení uznesení z posledného zasadnutia OZ zo dňa 27. 7.2017 a predlžuje termín
uznesenia ................................................
4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
V súlade s ods. 2 pís. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému zastupiteľstvu v Hatalove návrh na
rozpočtové opatrenie:
Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to:
Zvýšenie príjmov podľa jednotlivých položiek a podpoložiek rozpočtu ( členenie v prílohe č. 1 stlpec
rozpočtové opatrenie) v celkovej výške 70198,- EUR
Zvýšenie výdavkov podľa jednotlivých položiek a podpoložiek rozpočtu ( členenie v prílohe č. 1 stlpec
rozpočtové opatrenie) v celkovej výške 70198,- EUR

Hlavná kontrolórka Ing. Mária Brozdová zdôvodnila rozpočtové opatrenia.

Dôvody zmeny rozpočtu
Príjmy:
Bežné príjmy

Transfery zníženie o 14000,- EUR pre rok 2017 boli naplánované príjmy na refundáciu
mzdových nákladov zamestnancov cez úrad práce. V roku 2017 sme začali zamestnávať cez
UP až v mesiaci 07/2017 2 zamestnancov
Finančné príjmy :
Čerpanie rezervného fondu zvýšenie o 4198 EUR na úhradu kapitálových výdavkov na
opravu cesty
Príjem z úveru vo výške 80000,- EUR (chodníky)
Výdavky
Bežné výdavky
Mzdové výdavky obecný úrad zníženie o 2000,- EUR v dôsledku presnejšieho prepočtu
Tovary a služby obecný úrad zvýšenie o 3000,- EUR – zvýšenie kvôli úhradám z projekty
Transfery finančná oblasť zníženie o 50,- EUR
Tovary a služby nakladanie s odpadmi – zvýšenie o 500,- bol uhradený poplatok za spoločné
obstarávanie kompostérov
Ochrana ŽP zníženie o 300,- EUR – upúšťa sa od plánovaného nákupu stromčekov
Verejné osvetlenie – zvýšenie o 200,- EUR , rozpočtované výdavky sú už vyčerpané a je
potrebná oprava
Verejné zdravotné služby – zníženie o 100,- EUR – doteraz bol spracovaný iba jeden
posudok,
Kultúrne služby zníženie poistného o 151,- EUR
Zníženie výdavkov na tovary a služby v kultúrnych službách o 1500,- ostáva nevyčerpaných
2400,- EUR z toho sa budú uhrádzať výdavky na akcie úcta k starším cca 800,- EUR
a šípkari, zvyšok ako doplatok za folklórny festival
Zníženie transferov na kultúrne služby vo výške 240,- EUR
Zníženie v položke vysielacie a a vydavateľské služby o 1000,- EUR , v tejto položke ostáva
nevyčerpaných 700 eur
Zníženie tovary a služby dom smútku o 800,- eur – upustenie od niektorých nákupov
Zníženie v položke predprimárne vzdelávanie o 500,- EUR primárne vzdelávanie o 200,- eur
a veďľajšie služby v školstve o 30,- (duplicita s originálnymi kompetenciami). V položke
primárne vzdelávanie ostalo nevyčerpaných 242 EUR – ak by CVČ požiadalo o dotáciu

Zvýšenie v položke originálne kompetencie o 770,- EUR (zákonne zvýšenie miezd a odvodov
od 1.9.2017 pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy)
Zvýšenie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu chodníkov o 80000,- EUR
Zníženie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu cesty o 7601,- (v roku 2017 sme uhradili
1x5000,- a ešte budeme uhrádzať 2x5000,- EU
Rozpočtové opatrenie viď príloha č. 2
Predsedníčka návrhovej komisie , Mgr. Jana Pajtášová Paľová predniesla návrh na
Uznesenie číslo 28/2017
zo dňa 24. Augusta 2017
k rozpočtovému opatreniu č. 1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. Schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
Výsledky hlasovania:
Prítomní: Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč, Mgr. Jana Pajtášová Paľová, Ing. Danka Paľová, Stanislav
Pollák, Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová
Za : Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč, Mgr. Jana Pajtášová Paľová, Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák,
Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová
Proti:

0

Zdržali sa: 0

5. Čerpanie rezervného fondu
Zástupkyňa starostu obce Ing. Danka Paľová informovala, že rezervný fond bol vyčerpaný na opravu
cesty.
Predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Jana Pajtášová Paľová predniesla návrh na
Uznesenie číslo 29/2017
zo dňa 24. Augusta 2017
k čerpaniu rezervného fondu
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. Schvaľuje:
čerpanie rezervného fondu vo výške 4198,44 EUR na nasledovný účel:
- úhradu kapitálového výdavku oprava cesty.
Výsledky hlasovania:

Prítomní: Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč, Mgr. Jana Pajtášová Paľová, Ing. Danka Paľová, Stanislav
Pollák, Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová
Za : Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč, Mgr. Jana Pajtášová Paľová, Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák,
Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová
Proti:

0

Zdržali sa: 0
6. Vnútorný predpis k vybavovaniu sťažností v podmienkach obce Hatalov
Zástupkyňa starostu Ing. Danka Paľová otvorila bod na prerokovanie vnútorného predpisu –
vybavovanie sťažností v podmienkach obce Hatalov.
Hlavná kontrolórka Ing. Mária Brozdová navrhla na základe pripomienok Ing. Jána Ihnáta nasledovné
zmeny:
...........

Predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Jana Pajtášová Paľová predniesla návrh na
Uznesenie číslo 30/2017
zo dňa 24. Augusta 2017
k vnútornému predpisu vybavovania sťažností v podmienkach obce Hatalov
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. schvaľuje/neschvaľuje
Zásady vybavovania sťažností v podmienkach obce Hatalov so zmenami uvedenými v zápisnici.
Výsledky hlasovania:
Prítomní: Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč, Mgr. Jana Pajtášová Paľová, Ing. Danka Paľová, Stanislav
Pollák, Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová
Za: : Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč, Mgr. Jana Pajtášová Paľová, Ing. Danka Paľová, Stanislav
Pollák, Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová
Proti:

0

Zdržali sa: 0
7. Rôzne
O 18.00 hod. prišiel starosta obce.
a) Zástupkyňa starostu obce Ing. Danka Paľová predniesla návrh na porovnanie sadzieb dane
a výšky dane za ornú pôdu a trvalé trávne porasty v okolitých obciach. Hlavná kontrolórka
obce Ing. Mária Brozdová informovala poslancov o sadzbách dane za ornú pôdu obce Hatalov
a okolitých obcí. Starosta obce informoval, že ide o daň za ornú pôdu, ktorú obhospodarujú

poľnohospodárske spoločnosti. Ing. Ján Ihnát navrhol do najbližšieho zasadnutia OZ urobiť
analýzu – prepočet výšky dane za ornú pôdu.
b) Predĺženie lehoty uznesenia č. 3/2017 na zosúladenie skutočného a účtovného stavu
majetku obce do 31.12.2017
Predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Jana Pajtášová Paľová predniesla návrh na
Uznesenie číslo 31/2017
zo dňa 24. Augusta 2017
k bodu rôzne
Obecné zastupiteľstvo a starosta obce sa dohodli na :
I. vypracovaní analýzy výšky úpravy sadzieb miestnych daní a výške poplatkov
T: do najbližšieho zasadnutia OZ
II. Predĺženie termínu uznesenia č. 3/2017 na zosúladenie skutočného a účtovného stavu
majetku obce do 31.12.2017
Prítomní:
Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč, Mgr. Jana Pajtášová Paľová, Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák,
Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová
Za : Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč, Mgr. Jana Pajtášová Paľová, Ing. Danka Paľová, Stanislav
Pollák, Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová
Proti : 0
Zdržal sa : 0

8. Diskusia
Zástupkyňa starostu obce Ing. Danka Paľová otvorila diskusiu.
1. Starosta obce Vladimír Kováč informoval OZ o tom, že podáva odvolanie na zamietnutie
plnenia poistnej udalosti – poškodenie strechy mlyna živelnou udalosťou – búrkou. Odpoveď
poisťovne bola, že nemôžu poistnú udalosť plniť, pretože poistka sa vzťahuje len na požiar.
Podľa poistnej zmluvy sa starosta obce chce odvolať a žiadať plnenie poistnej udalosti.
2. Starosta obce Vladimír Kováč informoval OZ, že 26.8.2017 OZ Medzi riekami – „MASKA“
organizuje cyklotúru zo Zemplínskej Širokej do Hatalova a potom po ďalších obciach –
Dúbravka, Budkovce, Slávkovce , Z. Kopčany a iné. Požiadal poslancov o pomoc pri
organizovaní 0.ročníka cyklotúry.
3. Ing. Ján Ihnát sa pýtal, ako postupuje obec pri riešení úveru na opravu chodníka. Starosta
obce informoval, že všetky podklady zo strany obce sme dali, čakáme na spracovanie
v banke.
Ďalej sa Ing. Ihnát pýtal, ako budeme postupovať pri oprave chodníkov, či už máme nejaký
projekt. Starosta obce Vladimír Kováč informoval, že projekt na opravu chodníkov máme
hotový. Ing. Ihnát namietal, že nesúhlasí so zámkovou dlažbou, ktorá časom prerastá burinou
a je za betónový alebo asfaltový povrch. Po krátkej diskusii poslancov sa tento bod uzavrel.
Po prerokovaní diskusných príspevkoch nebolo prijaté žiadne uznesenie

9. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 18.45 hod.

Zápisnicu vyhotovil zapisovateľ/ka:

Overovatelia: 1) Ing. Ján Ihnát

2) , Ing. Ján Vajda

PaedDr. Viera Vajsová ......................................
podpis

.................................................................
podpis

.................................................................
podpis

Zástupkyňa starostu obce Ing. Danka Paľová

Starosta obce Vladimír Kováč

..............................................
podpis

.........................................................
podpis

Prílohy
zápisnice Obecného zastupiteľstva obce Hatalov konaného dňa 27.Júla 2017 v Hatalove
1. Prezenčná listina zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hatalov konaného dňa
24.8.2017 v Hatalove
2. Rozpočtové opatrenie č.1/2017

