ZÁPISNICA
z 10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatnom
Dátum konania : 15. jún 2016
Prítomní :

7 - podľa priloženej prezenčnej listiny

Ospravedlnení : 0
1.

Otvorenie :
Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hatnom otvorila a viedla starostka obce Mgr. Iveta
Žilovcová. Oboznámila prítomných s návrhom programu a oznámila, že obecné zastupiteľstvo je
spôsobilé rokovať a uznášať sa, keďže je prítomných 7 poslancov. Za overovateľov zápisnice navrhla p.
Antona Šípka a Dušana Hladkého. Zapisovateľka Jozefína Šarlayová pracovníčka obce. Proti navrhnutým
nemali prítomní pripomienky.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa 0
Schválenie programu rokovania
Starostka obce uviedla, že program zasadnutia bol doručený všetkým poslancom a zverejnený
v zákonom určenej lehote a požiadala prítomných o navrhnutom programe hlasovať.
2.

Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
Program :
1. Otvorenie, návrh zapisovateľky a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu rokovania
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
5. Prerokovanie záverečného účtu obce Hatné za r. 2015
6. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce v r. 2016, plán práce
kontrolnej činností na II. polrok 2016
7. Schválenie VZN o odpadoch
8. Schválenie VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia
9. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – JUDr. Soňa Urbaníková a manžel
10. Schválenie zastavovacej štúdie pre rodinný dom na parcele KN-C 441/2 a 442/2
v k. ú. Hatné
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
3.

Kontrola plnenia uznesení
Na predchádzajúcich zasadnutiach OZ prijalo unesenia, ktoré mali schvaľovací charakter.

4.

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za r. 2015

K hospodáreniu obce za rok 2015 predložila písomné stanovisko hlavná kontrolórka obce Ing. Anna
Hoštáková, v ktorom konštatovala, že Záverečný účet obce Hatné spĺňa všetky náležitosti, je spracovaný
v súlade s ustanoveniami § 16 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Návrh záverečného účtu za r. 2014 bol zverejnený na úradnej tabuli obce k verejnej diskusii od
01.06.2016 do 15.06.2016.
Riadna účtovná závierka za r. 2015 a hospodárenie obce za r. 2015 boli v súlade s § 9 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a vyjadruje skutočnú finančnú situáciu obce k 31.12.2015. Riadna účtovná závierka
bude overená nezávislým audítorom v zmysle zákona č.431/2002 z. z. o účtovníctve. Výsledok rozpočtu
za r. 2015 t. j. príjmy – výdavky = 8 624,43 EUR /prebytok/, z ktorého sa vylučujú nevyčerpané
prostriedky zo ŠR určené na údržbu budovy KD a OcU poskytnuté v r. 2015 a je ich možné použiť
v rozpočtovom roku vo výške 3 246,31 EUR , upravený prebytok rozpočtu vo výške 5 378,12 EUR
navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu. Odporúča obecnému zastupiteľstvu, aby sa prerokovanie
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bez výhrad“.
Uvedenú informáciu zobralo OZ na vedomie.
5. Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2015
Záverečný účet obsahuje tieto časti :
1. Rozpočet obce na rok 2015
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
4. Prebytok /schodok rozpočtového hospodárenia za r. 2015
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov ( rezervného fondu) a sociálneho
fondu)
6. Bilancia aktíva a pasív k 31.12.2015
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám –
podnikateľom podľa §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči :
- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce
Záverečný účet Obce Hatné za rok 2015 vypracovala ekonómka obce Jozefína Šarlayová, ktorý bol
doručený pred zasadnutím obecného zastupiteľstva všetkým poslancom a zverejnený na úradnej
tabuli obce od 01.06.2016 do 15.06.2016.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za
rok 2015. Po jeho prerokovaní:
1/ schvaľuje Záverečný účet obce Hatné za rok 2015 a schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad.
2/ Schvaľuje použitie prebytku rozpočtu v sume 5 378,12 EUR zisteného podľa ustanovenia § 10 ods.
3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
6. Správa z kontrolnej činnosti v r. 2016, plán práce kontrolnej činnosti na II. polrok 2016
a) Správu predniesla hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Hoštáková. Bola vykonaná kontrola:
- pokladne za 1. štvrťrok 2016
- dohôd o hmotnej zodpovednosti
- tvorby a použitia finančných prostriedkov sociálneho fondu
Hlavná kontrolórka konštatovala, že pri kontrole nezistila porušenie súvisiacich právnych
predpisov.
b) Hlavná kontrolórka predložila na rokovanie plán práce kontrolnej činnosti na II. polrok 2016.
Po prerokovaní uvedeného, obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o vykonanej kontrolnej
činnosti a schvaľuje plán práce na II. polrok 2016.
7. V tomto bode predložila starostka obce na prerokovanie VZN obce Hatné č. 78/N/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len VZN č. 78/N/2016)
ktoré vymedzuje práva a povinnosti obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania
s komunálnym odpadom, vrátane jeho triedenia. Toto nariadenie sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec
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vhodný systém nakladania s odpadmi. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce od
31.5.2016 do 15.6.2016.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo schválilo VZN 78/N/2016, dňom jeho účinnosti sa ruší VZN č.
66/N/2013.
Hlasovanie za 7, proti 0, zdržali sa 0
8. V tomto bode predložila na rokovanie starostka obce návrh VZN č. 77/N/2016
o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, (ďalej len VZN č. 77/N/2016), ktoré
upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia na území obce
a pôsobnosť obce ako orgánu ochrany ovzdušia.
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce od 31.5.2016 do 15.6.2016. Po prerokovaní
obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 77/N/2016.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
9. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 9/2016 zo dňa 26.05.2016 bol schválený zámer – odpredaj
časti obecného pozemku parc. KN-E 323/4 v k. ú. Hatné zastavané plochy a nádvoria, na základe
žiadostí od Mgr. Antona Urbaníka a manželky JUDr. Soni Urbaníkovej obaja bytom SNP 1429/10,
017 07 Považská Bystrica. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli od 27.05.2016 do 14.06.2016.
Po prerokovaní tohto bodu a na základe predloženého geometrického plánu obecné zastupiteľstvo
schválilo odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce , a to:

diel č. 1 o výmere 24 m2 odčlenený z pozemku registra E KN parcelné číslo 323/4,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 494 m2 a pričlenený do pozemku registra C KN
parcelné číslo 169, zastavané plochy a nádvoria o výmere 479 m2, v katastrálnom území
Hatné, Mgr. Antonovi Urbaníkovi, rod. Urbaník, narod. 17.09.1985, r. č. 850917/8733,
bytom SNP 1429/10, 017 07 Považská Bystrica a manželke JUDr. Soni Urbaníkovej, rod.
Kormendyová, narod. 25.03.1986, r. č. 865325/8306, bytom SNP 1429/10, 017 07
Považská Bystrica po 2,00 EURO za 1 m2 pozemku.
Pozemok bol odčlenený ako diel č. 1 o výmere 24 m2 z pozemku registra
E KN parcelné číslo 323/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 494 m2, ktorá je vo
vlastníctve obce podľa LV č.450 a pričlenený do pozemku registra C KN parcelné
číslo 169, zastavané plochy a nádvoria o výmere 479 m2 geometrickým plánom č.
13-20/16, vyhotoveným Ing. Ľuboslavom Čičkánom, autorizovaný geodet a kartograf,
Rozkvet 2002/6-4, Považská Bystrica a podľa uvedeného geometrického plánu sa stáva
súčasťou parcely KN-C č. 169 v k. ú. Hatné, na ktorej kupujúci plánujú výstavbu
rodinného domu.
Odpredaj bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov poslancov ako prípad
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších zmien a doplnkov, s povinnosťou kupujúcich uhradiť náklady
spojené s prevodom vlastníctva. Za odpredaj pozemku hlasovalo všetkých 7 poslancov
zvolených do obecného zastupiteľstva.
Spôsob prevodu majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa bol použitý vzhľadom na
výmeru a polohu pozemku, ktorý bezprostredne susedí s pozemkom - parc. KN-C č.
169 v k. ú. Hatné, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov a nie je využiteľný pre potreby
obce.
Hlasovanie : za 7, proti:0, zdržali sa: 0
10. Schválenie zastavovacej štúdie pre rodinný dom na parcele KN-C 442/2 v k. ú. Hatné
Predložila na rokovanie starostka obce, na základe žiadosti od p. Jozefa Hladkého, bytom Klieština
č. 97. Nakoľko predmetný pozemok sa nachádza v zastavanom území obce, prítomní poslanci
nemali námietky voči umiestneniu stavby RD a schválili uvedenú zastavovaciu štúdiu.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa 0
11. Diskusia
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12. Návrh na uznesenie
Predniesla Jozefína Šarlayová /tvorí prílohu k zápisnici/
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
13. Záver
Keďže nikto z prítomných nemal k rokovaniu žiadne návrhy ani pripomienky, starostka obce
poďakovala prítomným a ukončila zasadnutie OZ.

Zapísala : Jozefína Šarlayová
Overovateľ zápisnice : Dušan Hladký
Anton Šípek

podpis : ...........................................

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

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

Mgr. Iveta Žilovcová
starostka obce

