ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatalove, konaného 27. Septembra 2016 o 17.30
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 : ospravedlnený
: Peter Kováč,
neospravedlnení : -/c/ ostatní prítomní:
Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce
Jaroslava Adamová – ekonómka OcÚ
Erika Vagaská – OZ- Agatengel
Michal Litt – OZ - Agatangel
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. Rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu obce číslo 4/2016.
4. Prejednanie a schválenie spoluúčasti obce na projekt „ Sanácia miest s nezákonne
umiestneným odpadom v obci Hatalov“.
5. Rekonštrukcia verejného osvetlenia – prerokovanie.
6. Správa o kontrolnej činnosti HK za I. polrok 2016.
7. Rôzne:
Informácia starostu obce
a) o rekonštrukcii ulice „Kečkemejda“
b) o revitalizácií parku
c) vyhodnotenie „Festivalu Nádeje „a osláv 690. výročia prvej písomnej zmienky o obci
konaných v dňoch 30. a 31.7.2016.
d) o organizačnom zabezpečení akcie „ Október – mesiac úcty k starším“ .
e) o delegovaní zástupcu do rady školy.
f) odpredaji knihy o monografii obce vydanej k 690. Výročiu prvej písomnej zmienky o obci

8. Diskusia
9. 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:
Ing. Ján Ihnát a Stanislav Pollák
Pre úpravu písomného návrhu na uznesenie bola schválená návrhová komisia v tomto zložení:
Mgr. Jana Pajtášová Paľová , PaedDr. Viera Vajsová, Ing. Ján Vajda,
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 15.júna 2016, na ktorom boli prijaté uznesenia číslo
14-21/2016 boli splnené až na uznesenie číslo 19/2016, kde p. riad. ZŠ s MŠ má termín splnenia
1.10.2016 – splnenie kontrolných zistení.
Nakoľko ku kontrole uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky, predsedníčka návrhovej komisie
Mgr. Jana Pajtášová Paľová predniesla návrh na
Uznesenie číslo 22 /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 15. júna 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. Rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu obce číslo 4/2016.
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce
Podrobne oboznámil s navrhovanými rozpočtovými zmenami na zmenu rozpočtu číslo 4/2016.
Dodal, že ide iba o presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami a ako napr.
presunom na opravu Pickupa, kde boli zvýšené náklady a pod. Celkové výdavky po presunoch sa
týmto rozpočtovým opatrením zvýšia o 20,00 €uro. V závere požiadal poslancov, aby sa
k predloženému návrhu rozpočtového opatrenia vyjadrili.
V rámci diskusie vystúpili:
Ing. Ján Ihnát – posl. OZ vo svojom diskusnom príspevku zaujal stanovisko ku kapitálovému rozpočtu,
kde navrhol presun fin. prostriedkov z položiek:
- rekonštrukcia a modernizácia stavieb (most, jedáleň) suma .............. 3 000,00 €uro
- projektová dokum. Komunikácie ......................................................... 3 500,00 €uro
- revitalizácia parku ............................................................................... 2 300,00 €uro

- rekonštrukcia a modernizácia amfiteátra ........................................... 2 000,00 €uro
- rekonštrukcia a modernizácia DS + chodník .......................................... 2 500,00 €uro
na rekonštrukciu cesty na ulici „Kečkemejda“.
Ing. Danka Paľová –posl. OZ mala pripomienku k presunu sume 3 000,00 €uro z rek. a modernizácie
stavieb (jedáleň), či by nebolo vhodnejšie zrekonštruovať sociálne zariadenie v jedálni.
Ing. Ján Ihnát – posl. OZ sa priklonil k presunu fin. prostriedkov na rekonštrukciu cesty
„Kečkemejda“, nakoľko túto cestu využíva viac ľudí.
Pollák – posl. OZ mal dotaz, ktorá časť cesty sa bude rekonštruovať.
Starosta obce – p. Kováč – odpovedal, že sa jedná o časť cintorína a cca polovička cesty
„Kečkemejda“.
PaedDr. Vajsová – posl. OZ , mala dotaz, či by nebolo vhodnejšie rekonštruovať cestu až po Pavlova
Jaroslava.
Na základe predloženého návrhu rozpočtového opatrenia číslo 4/2016 a vznesených diskusných
príspevkov, predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Jana Pajtášová Paľová predniesla návrh na
Uznesenie číslo 23/2016
Rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu obce číslo 4/2016
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. S ch v á ľ u je :
Rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu obce číslo 4/2016 s navrhovanými zmenami:
a) - rekonštrukcia a modernizácia stavieb (most, jedáleň) suma .............. 3 000,00 €uro
- projektová dokum. Komunikácie ......................................................... 3 500,00 €uro
- revitalizácia parku ............................................................................... 2 300,00 €uro
- rekonštrukcia a modernizácia amfiteátra ........................................... 2 000,00 €uro
- rekonštrukcia a modernizácia DS +chodník ......................................... 2 500,00 €uro
v celkovej sume....................................................................................... 13 300,00 €uro
presunúť na rekonštrukciu cesty na ulici „Kečkemejda“- položka 0451 717.
b) presun finančných prostriedkov z rezervného fondu v sume 3 600,00 €uro na položku 0830 711
na monografiu 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: -04. Prejednanie a schválenie spoluúčasti obce na projekt „ Sanácia miest s nezákonne
umiestneným odpadom v obci Hatalov“.
Predkladá: Vladimír Kováč - starosta obce
Informoval poslancov OZ o podaní žiadosti na projekt „Sanácia miest s nezákonne umiestneným
odpadom v obci Hatalov“ na Environmentály fond Bratislava. Dodal, že sa jedna o likvidáciu čiernych
skládok odpadu na Komaniciach a v prípade, že žiadosť bude úspešná, spoluúčasť obce by
predstavovala sumu 1 800,00 €uro. Celková dotácia z EF by predstavovala sumu 34 147,00 €uro
Na základe predloženej informácie o podaní žiadosť na projekt, predsedníčka návrhovej komisie Mgr.
Jana Pajtášová Paľová predniesla návrh na
Uznesenie číslo 24/2016
K prejednaniu a schváleniu spoluúčasti obce na projekte „ Sanácia miest s nezákonne
umiestneným odpadom v obci Hatalov“
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove

I. B e r i e na vedomie
Informáciu starostu obce o podaní žiadosti na projekt „ Sanácia miest s nezákonne umiestneným
odpadom v obci Hatalov“ ( časť Komanice).
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. Rekonštrukcia verejného osvetlenia – prerokovanie.
Predkladá – Vladimír Kováč – starosta obce
Starosta obce predložil ponuky na rekonštrukciu verejného osvetlenia VSE a.s. Košice, ktorá ponúka
osvetľovacie telesa LED s počtom svietidiel 115 ks s financovaním na dobu 10 rokov s príspevkom na
montáž 8 €ur na jedno svietidlo pri mesačnej splátke 395,00 €ur s DPH a ponukou firmy DELI –
Ďurčovčík Krásnovce 181 v sume 17 258,52 €ur.
Na základe predložených ponúk starostom obce, predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Jana
Pajtášová Paľová predniesla návrh na
Uznesenie číslo 25/2016

K prerokovaniu rekonštrukcie verejného osvetlenia.
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. B e r i e na vedomie
Informáciu starostu obce o ponukách ne rekonštrukciu verejného osvetlenia VSE a.s. Košice a firmy
DELI – Ing. Jaroslav Ďurovčík Krásnovce.181.
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. Správa o kontrolnej činnosti HK za I. polrok 2016.
Predkladá: Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce
V úvode dodala, že správa bola zaslaná všetkým poslancom e-mailovou poštou. Ku správe dodala, že
práca na obecnom úrade sa zlepšila, problémy sa ihneď riešia, zlepšila sa komunikácia medzi
zamestnancami konkrétne s ekonómkou, kde došlo k personálnym zmenám.
V rámci diskusie vystúpila PaedDr. Vajsová, ktorá mala pripomienku k nesplneniu uznesenia
k dennému stacionáru, kde sa mal urobiť v obci prieskum.
Starosta obce – p. Kováč k tomu dodal, že prieskum sa urobil a zo 141 občanov prejavilo záujem 21
občanov.
Na základe predloženej správy a vznesených diskusných príspevkov predsedníčka návrhovej komisie
Mgr. Jana Pajtášová Paľová predniesla návrh na
Uznesenie číslo 26/2016
K správe o kontrolnej činnosti HK za I. polrok 2016.
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. B e r i e na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti HK 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: -07. Rôzne:
Starosta obce informoval poslancov
a) o rekonštrukcii ulice „Kečkemejda“, kde predložil ponuku firmy Eurovia a.s. Košice v sume
16 266,00 €uro s DPH.
V rámci diskusie p. PaedDr. Vajsová navrhla, aby cenová ponuka bola urobená na celú cestu
rozdelená na štyri úseky:
1. úsek od hlavnej cesty pri dome smútku po č. d. 150
2. úsek od č. d. 151 po č. d. 160
3. úsek od č. d. 161 po č. d. 172
4. úsek od č. d. 133 po č. d. 231
S týmto návrhom sa stotožnili aj ostatní poslanci.
b) o revitalizácií parku – o zrealizovaní projektu. Starosta k tomu dodal, že lavičky sú osadené, zeleň
je vysadená a odpadové koše sú taktiež osadené.
c) vyhodnotenie :
- „Festivalu Nádeje „ konaného dňa 30.7.2016
Prizvaní zástupcovia OZ Agatangel Mgr. Erika Vagaská a p. Litt v rámci diskusie sa vyjadrili
k „Festivalu Nádeje“:
Mgr. Erika Vagasská - zhodnotila klady festivalu: ocenila prácu dobrovoľníkov a farára. Taktiež
poukázala na mínusy : bolo veľa podguražených občanov, nepekný prístup k členom
sprievodných akcií, zlíhanie SBS- dobrovoľníkov a umiestnenie stánkov pred pódiom. V závere
dodala, že akcie sa zúčastnilo cca 810 ľudí, akcia aj napriek poukázaným mínusom dopadla veľmi
dobre. Zároveň sa poďakovala za spoluprácu Obecnému úradu v Hatalove ako aj dobrovoľníkom,
ktorí sa podieľali na príprave a realizácii festivalu.
P. Litt – vzniesol požiadavku na OZ, či by nebolo možné v obci prenajať priestory pre OZ –
Agatangel na skúšky pre skupinu, ktorá by mala sídlo v Hatalove. V závere sa poďakoval za
spoluprácu OZ v Hatalove a starostovi obce.
Ing. Ján Ihnát – poslanec OZ taktiež hodnotil túto akciu, ktorá dopadla veľmi dobre.
Vladimír Kovač – starosta obce predložil vyúčtovanie výdavkov na festival z rozpočtu obce. Išlo
predovšetkým o vynaloženie výdavkov na občerstvenie a vyplatenie odmeny pre kuchárku
p. Madarasovú . Celkove tieto výdavky boli vo výške 428,91 €uro mimo energie. Čo sa týka nájmu
nebytových priestorov pre činnosť OZ - Agatangel povedal, že bude hľadať možnosti.
- „ Osláv 690. výročia prvej písomnej zmienky o obci“ konaných 31.7.2016.
Starosta obce – Vladimír Kováč v úvode zhodnotil celkový priebeh osláv a dodal, že akcia
dopadla veľmi dobre, počasie bolo pekné, aj keď ku koncu trošku sa zamračilo, ale vydržalo.
Zároveň predložil celkové vyúčtovanie nákladov v sume cca 9 379,96 €uro. Táto čiastka zahŕňa
náklady pre účinkujúcich, pohostenie, občerstvenie, sprievodné akcie a ďalšie materiálne
zabezpečenie : prenájom pódia, kvety a pod.
Mgr. Jana Pajtášová Paľová – posl. OZ – zhodnotila dobre celkový priebeh programu, ktorý mal
plynulý chod, neboli v ňom výpadky. Pre budúcnosť dodala, že je potrebné rozdeliť úlohy pre
viacerých organizátorov. Veľmi dobre zhodnotila aj výber krstných rodičov pre krst knihy, že výber
bol veľmi dobrý.
PaedDr. Vajsov á – posl. OZ – pochválila výzdobu javiska FS Hatalovčan a plynulý chod akcie.
Ing. Ján Ihnát –pos. OZ – poukázal na technické záležitosti – inú úpravu priestorov pre
Účinkujúcich pre budúcnosť.
d) o organizačnom zabezpečení akcie „ Október – mesiac úcty k starším“ .

Vladimír Kováč – starosta obce predložil návrh , aby akcia sa uskutočnila v nedeľu 23. 10. 2016
o 14.00 hod. s týmto programom: deti ZŠ s MŠ Hatalov, FS Hatalovčan a výstavka plodov zeme.
Hodnota nákupnej poukážky pre každého dôchodcu by bola 3,50 €uro.
PaedDr. Vajsová – posl. OZ odporučila vystúpenie divadla ZŠ Budkovce, ako aj zabezpečenie
ozvučenia ZŠ Budkovce.
S predloženým organizačným zabezpečením a kultúrnym programom súhlasili aj ostatní poslanci.
V závere starosta dodal, že ďalšie podrobnosti k zabezpečeniu akcie dohodne kultúrna komisia
na svojom zasadnutí dňa 29.9.2016 o 18.00 hod.
e) o delegovaní zástupcu do rady školy.
informoval poslancov OZ, že za zástupcu zriaďovateľa do rady školy delegoval poslankyňu OZ
PaedDr. Vieru Vajsovú.
f) o odpredaji knihy o monografii obce vydanej k 690. Výročiu prvej písomnej zmienky o obci,
nakoľko zo strany občanov je záujem o knihu. Ďalej dodal, že kniha bude dodaná do každej
domácnosti , avšak je k dispozícií voľných cca 100 ks, ktoré by sa mohli odpredať, len je potrebné
určiť cenu za jeden kus výtlačku.
Po krátkej diskusii sa poslanci zhodli, že sa odpredá 50 ks kníh za sumu 20,00 €uro za kus.
Na základe predložených informácií a vznesených diskusných príspevkov bol predsedníčkou
návrhovej komisie Mgr. Janou Pajtášovou Paľovou predložený návrh na
Uznesenie číslo 27/2016
K bodu rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. Berie na vedomie
Informáciu podanú starostom obce :

a) o rekonštrukcii ulice „Kečkemejda“
b) o revitalizácií parku
c) vyhodnotenie „Festivalu Nádeje „a osláv 690. výročia prvej písomnej zmienky o obci
konaných v dňoch 30. a 31.7.2016.
d) o organizačnom zabezpečení akcie „ Október – mesiac úcty k starším“ .
e) o delegovaní zástupcu do rady školy za zriaďovateľa PaedDr. Vieru Vajsovú – posl. OZ.
f) o odpredaji knihy o monografii obce vydanej k 690. Výročiu prvej písomnej zmienky o obci,
II. Schváľuje :
a) Termín konania akcie „ Október – mesiac úcty k starším“ na deň 23. 10.2016 o 14.00 hod.
b) výšku nákupnej poukážky pre každého dôchodcu v sume 3,50 €uro.
c) odpredaj knihy monografia obce Hatalov v počte 50 ks za sumu 20,00 €uro za jeden kus.
III. žiada
Starostu obce o vyžiadanie cenových ponúk na celú cestu, aby cesta bola rozdelená na štyri úseky:
1. úsek od hlavnej cesty pri dome smútku po č. d. 150
2. úsek od č. d. 151 po č. d. 160
3. úsek od č. d. 161 po č. d. 172
4. úsek od č. d. 231 po č. d. 133
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: -0-

8. Diskusia
V rámci diskusie vystúpili:
Vladimír Kováč – starosta obce v úvode vyslovil poďakovanie poslancom OZ Ing. Jánovi Ihnátovi za
práce pri zveľaďovaní priestorov v kerte a amfiteátri a Ing. Jánovi Vajdovi, ktorý sa podieľal pri
zakrývaní strechy na šatniach prostredníctvom svojej firmy. Bol uhradený iba materiál, práce na
pokladke krytiny neboli fakturované.
Ing. Ján Ihnát –pos. OZ navrhol, nakoľko je v obci amfiteáter, je v peknom prostredí, aby bol využitý
aj na iné akcie. Navrhol zorganizovať v spolupráci so Zempl. Osvetovým strediskom Michalovce
nesúťažnú prehliadku detských folklórnych súborov, ktoré sa v našom regióne nachádzajú. Po
osobnom jednaní so zástupcami Zempl. Osvetového strediska by to bolo možné, pomohli pri
organizačnom zabezpečení a dodali aj ozvučenie. Obec by mala minimálne náklady cca 250,00 €uro
+ občerstvenie a koláče pre detí. Odporučil termín konania tejto akcie na 15. September – kedy je aj
štátny sviatok.
Vladimír Kováč – starosta obce nemal námietky k usporiadaniu tejto akcie. Dodal, že v rozpočte na
rok 2017 bude potrebné na túto akciu naplánovať finančné prostriedky.
Ing. Ján Ihnát –pos. OZ mal dotaz k výberu dane za TKO, či boli neplatičom rozoslané výzvy a listy
s upozornením. Ďalej odporučil, aby na KUKA nádobách boli nálepky, kto má zaplatenú daň a od
toho, aby bol zabezpečený vývoz odpadu.
V závere diskusie vystúpil starosta obce, ktorý ešte informoval so závermi občianskeho združenie
„Medzi riekami“, ktoré zasadalo 27.9.2016. K výberu dane za TKO dodal, že výzvy neplatičom boli
zaslané.
Nakoľko sa do diskusie viac nikto nehlásil, starosta diskusiu ukončil.
9. 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:
Ing. Ján Ihnát

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

Stanislav Pollák ............................................

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

