ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatalove, konaného 29. decembra 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,
Neprítomní : ospravedlnení
: Mgr. Jana Pajtášová Paľová, Peter Kováč,
neospravedlnení : -/c/ ostatní prítomní:
Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce
Ing. Marianna Porvazová – pracovníčka OcÚ
Jaroslava Adamová – ekonómka 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 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. Odborné hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Hatalov na roky
2017-2019 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 a návrh viacročného rozpočtu obce
Hatalov na roky 2017-2019 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2017.
4. Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej uzávierky zostavenej
k 31. 12. 2015 a dodatku správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej
správy s individuálnou účtovnou závierkou obce Hatalov k 31.12.2015.
5. Vyhlásenie výberového konania na voľbu hlavného kontrolóra obce.
6. Schválenie inventarizačnej komisie pre vykonanie inventarizácie majetku obce so stavom
k 31.12.2016.
7. Povodňový plán – aktualizácia.
8. Rôzne:
9. Diskusia
10. 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,
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:
Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová,
Hlasovanie:
Ing. Ján Ihnát , Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák , 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 18. októbra 2016, na ktorom boli prijaté uznesenia
číslo 28 - 30/2016 boli splnené. Uznesenie č. 29 bude opravené a schválené na zasadnutí dňa
29.12.2016 v bode rôzne.
Nakoľko ku kontrole uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky, predseda návrhovej komisie
Ing. Ján Vajda predniesla návrh na
Uznesenie číslo 31 /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. októbra 2016.
Za uznesenie hlasovali : Ing. Ján Ihnát , Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda,
PaedDr. Viera Vajsová,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -03. Odborné hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Hatalov na roky
2017-2019 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 a návrh viacročného rozpočtu obce
Hatalov na roky 2017-2019 a návrh rozpočtu obce na rok 2017.
Predkladá: Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce Hatalov
Hlavná kontrolórka p. Mišková predniesla odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce
Hatalov na roky 2017 až 2019 a k návrhu rozpočtu na rok 2017.
Skonštatovala, že návrh rozpočtu na roky 2018-2019 je spracovaný v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý nie je záväzný , Návrh rozpočtu na rok 2017
bol spracovaný v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. hlavná kontrolórka odporučila obecnému
zastupiteľstvu viacročný rozpočet zobrať na vedomie a rozpočet na rok 2017 schváliť.
Na základe predloženého stanoviska HK a predloženia návrhu rozpočtu predseda návrhovej komisie
Ing. Ján Vajda prednieslo návrh na
Uznesenie číslo 32/2016
K Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Hatalov na
roky 2017-2019 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 a k návrhu viacročného rozpočtu obce
Hatalov na roky 2017-2019 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. B e r i e na vedomie
a) odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Hatalov
na roky 2017-2019 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2017.
b) návrh viacročného rozpočtu obce Hatalov na roky 2017-2019
II. S ch v a ľ u je :
Rozpočet obce + ZŠ s MŠ Hatalov spolu na rok 2017 takto :

- rozpočtové príjmy vo výške 357 421,00 €
- rozpočtové výdavky vo výške 357 421,00 €
bez pripomienok
Za uznesenie hlasovali : Ing. Ján Ihnát , Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda,
PaedDr. Viera Vajsová,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -04. Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej uzávierky zostavenej
k 31. 12. 2015 a dodatku správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy
s individuálnou účtovnou závierkou obce Hatalov k 31.12.2015.
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce
Starosta obce predniesol správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej uzávierky
zostavenej k 31.12.2015. V správe boli vykázané pohľadávky v sume 36 532,30 eur, ktorým hrozí, že
nebudú uhradené.
V rámci diskusie vystúpila:
PaedDr. Viera Vajsová predniesla, aby obecný úrad vyčíslil, ktoré pohľadávky sú vymožiteľné a ktoré
sú premlčané.
Predseda návrhovej komisie Ing Ján Vajda predniesol návrh na
Uznesenie číslo 33/2016
K Správe nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej uzávierky zostavenej
k 31. 12. 2015 a dodatku správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy
s individuálnou účtovnou závierkou obce Hatalov k 31.12.2015.
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove sa uznieslo na
I. B e r i e na vedomie
Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej uzávierky zostavenej
k 31. 12. 2015 a dodatku správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy
s individuálnou účtovnou závierkou obce Hatalov k 31.12.2015.
II. Žiada
Obecný úrad o vyčíslenie vymožiteľných a nevymožiteľných pohľadávok a spôsob ich možného
odpisu.
Za uznesenie hlasovali : Ing. Ján Ihnát , Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda,
PaedDr. Viera Vajsová,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -05. K Vyhláseniu výberového konania na voľbu hlavného kontrolóra obce.
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce
Starosta obce oboznámil poslancov s ukončením funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce,
ktoré končí 28.2.2017 a zároveň predložil obecnému zastupiteľstvu tlačivo oznámenia o vyhlásení
výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Hatalov s uvedením podmienok
výberového konania, termínu vyhlásenia výberového konania na deň 4.1.2017, termínu voľby
hlavného HK na deň 17.2.2017 a j určenia úväzku HK t. j. 8 hodín týždenne. Na týchto podmienkach
sa zhodli všetci prítomní poslanci.
Na základe predloženia informácie starostom obce a vznesených diskusných príspevkov predseda
návrhovej komisie Ing. Ján Vajda predniesol návrh na

Uznesenie číslo 34/2016
K Vyhláseniu výberového konania na voľbu hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
I. vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra obce Hatalov s pracovným úväzkom v trvaní 8 hodín týždenne v zmysle
ustanovení podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky
takto:
a) deň vyhlásenia voľby: 4.1.2017
b) deň konania voľby na 17.2.2017
Za uznesenie hlasovali : Ing. Ján Ihnát , Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda,
PaedDr. Viera Vajsová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -06. Schválenie inventarizačnej komisie pre vykonanie inventarizácie majetku obce so stavom
k 31.12.2016.
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce
Informoval poslancov , že v zmysle § 29 zákona o účtovníctve 431/2002 v znení n.p. (novela zákona
352/2013) s účinnosťou od 1.1.2014 obec je povinná vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov raz
za štyri roky (dlhodobý nehmotný majetok), okrem hmotného majetku zásob a peňažných
prostriedkov. Peňažné prostriedky musí obec inventarizovať raz ročne, a to ku dňu kedy sa robí
účtovná závierka t.j. v našom prípade k 31.12. bežného roka. K uvedenému dátumu sa vykonáva aj
dokladová inventarizácia. Ďalej dodal, že inventarizačná komisia bola schválená na ustanovujúcom
zasadnutí OZ, aby aj v tomto zložení komisia previedla inventarizáciu majetku obce so stavom
k 31.12.2016, termín ukončenia inventarizácie je do 31.1.2017.
V rámci diskusie p. Ing. Ihnát – predseda IK požiadal obecný úrad o predloženie inventúrnych
zoznamov majetku obce do 14.1.2017.
Na základe predloženej informácie starostom obce a diskusného príspevku predseda návrhovej
komisie Ing. Ján Vajda predniesol návrh na
Uznesenie číslo 35/2016
K vykonaniu inventarizácie majetku obce so stavom k 31.12.2016.
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. Žiada
Obecný úrad o predloženie inventarizačných súpisov do 14.1.2017
II. Stanovuje
Vykonať inventarizáciu do 31.1.2017.
Za uznesenie hlasovali : Ing. Ján Ihnát , Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda,
PaedDr. Viera Vajsová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

7. Povodňový plán – aktualizácia.
Predkladá: starosta obce
Starosta predložil aktualizáciu Povodňového plánu
Nakoľko nikto z poslancov OZ nemal k tomu žiadne pripomienky, predseda návrhovej komisie Ing.
Ján Vajda predniesol návrh na
Uznesenie číslo 36/2016
K aktualizácii Povodňového plánu obce Hatalov
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. Schvaľuje:
Aktualizáciu „Povodňového plánu záchranných prác obce Hatalov“
Za uznesenie hlasovali : Ing. Ján Ihnát , Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda,
PaedDr. Viera Vajsová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -08. Rôzne:
a) Starosta zhodnotil:
- akciu „Október - Mesiac úcty k starším“, že táto dopadla veľmi dobre a zároveň sa
poďakoval poslancom za účasť a prípravu akcie.
p. Ihnát - poslanec OZ odporučil, aby sa do budúcna riešilo pódium, nakoľko je veľmi
nízko a tí, ktorí sedia vzadu nemajú dobrý výhľad na účinkujúcich.
akciu „Jasličková pobožnosť“ , ktorá sa konala v rímskokatolíckom kostole 28.12.2016
a dodal, že akcia mala veľmi dobrú úroveň. Akciu zabezpečoval obecný úrad v spolupráci s
OZ „Fodra“, ktorej sa poďakoval za prípravu.
b) Starosta informoval poslancov:
- o distribúcií nálepiek na KUKA nádoby a odporučil do budúcna aktualizovať VZN obce
o odpadoch a presne definovať podmienky množstva KUKA nádob do domácnosti.
c) Zrušenie bod. III. Uznesenia číslo 29 zo dňa 18.10.2016.
Na základe predloženej informácie starostom obce predseda návrhovej komisie Ing. Ján Vajda
predniesol návrh na
Uznesenie číslo 37/2016
K bodu rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. Berie na vedomie
Informáciu podanú starostom obce o:
a) Akcii „Úcta k starším“
b) Jasličkovej pobožnosti
c) Distribúcii samolepiek na vývoz odpadu a ich umiestnení na odpadovú nádobu.
II. Schvaľuje
Rekonštrukciu cesty Kečkemejda v celej dĺžke.
III. Ruší bod č. 3 Uznesenia č. 29 zo dňa 18.10.2016
IV. Poveruje
Starostu obce uzatvoriť zmluvu o dielo s najnižšou cenovou ponukou t.j. 45 002,36 eur bez DPH čo
činí 54 002,83 eur s DPH so spoločnosťou EUROVIA SK, a.s. Košice na rekonštrukciu cesty v celej
dĺžke na ulici Kečkemejda.

Za uznesenie hlasovali : Ing. Ján Ihnát , Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda,
PaedDr. Viera Vajsová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -09. Diskusia
V rámci diskusie vystúpili:
- PaedDr. Viera Vajsová - posl. OZ hovorila k Programu rozvoja obce Hatalov na roky 2016-2023, že
starý je už neplatný.
- Starosta obce k tomu dodal, že sú firmy, ktoré ponúkajú jeho spracovanie za sumu cca 1 000,00 €.
- Ing. Ihnát – poslanec OZ hovoril :
a) k príjmom z prenájmu za Baránok, či je uzavretá zmluva o prenájme. Za rok 2016 nebola
zverejnená ani jedna faktúra za prenájom Baránka.
b) hovoril k rekonštrukcií chodníkov v obci a odporučil, aby sa technický stav chodníkov rozdelil do
troch kategórií a podľa toho by sa jednotlivé úseky mohli zrekonštruovať. Tak by sme sa mohli
dopracovať k cenovým ponukám, vedeli by sme koľko by nás to stalo a začať s ich rekonštrukciou
po častiach.
- PaedDr. Viera Vajsová, Ing. Danka Paľová - posl. OZ hovorili o zápachu z kanalizácie.
- Ing. Ihnát – poslanec OZ navrhol riešiť uzatváranie šácht tesniacimi poklopmi.
V závere diskusie starosta odpovedal na diskusné príspevky. Nakoľko sa do diskusie viac nikto
nehlásil, starosta diskusiu ukončil.
10. Z á v e r
Nakoľko program rokovania OZ bol vyčerpaný, predsedajúci sa poďakoval prítomným za účasť a tým
zasadnutie OZ ukončil o 19.30 hod.

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

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

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

