ZÁPISNICA
z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatnom
Dátum konania : 30. novembra 2016
Prítomní :
7 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Ospravedlnení : 0
Program :

1. Otvorenie, návrh zapisovateľky a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu rokovania
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Prerokovanie návrhu VZN o podmienkach chovu, držania a manipulácie
s domácimi a úžitkovými zvieratami na území obce Hatné
5. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za r. 2016
6. VZN o určení dotácie na žiaka v MŠ a stravníka v ŠJ na rok 2017
7. VZN o miestnom poplatku za rozvoj
8. Žiadosť ZŠ v Dolnej Marikovej o príspevok na Mikuláša pre deti z obce
Hatné vo výške 40,59 €
9. Informácia o prevádzkovaní káblovej televízie
10. Nájomné za krátkodobý prenájom priestorov DK – sála, kuchynka
(§21b, VZN č. 53/N/2010)
11. Návrh na úpravu rozpočtu
12. Rozpočtové provizórium na 1. štvrťrok 2016
13. Návrh na predkladanie rozpočtu bez programovej štruktúry
14. Informácia o stave podaných žiadostí o dotácie z EF-KŽP, PRV, ÚV SR
15. Prerokovanie odmien poslancov OZ a hlavného kontrolóra za rok 2016
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Návrh na uznesenie
19. Záver

1. Otvorenie :
Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hatnom otvorila a viedla starostka obce Mgr. Iveta
Žilovcová. Oboznámila prítomných s návrhom programu a v bode Rôzne navrhla prerokovať:
- zloženie inventarizačnej komisie k vykonaniu riadnej inventarizácie za rok 2016
- prerokovanie plánu práce hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2017.
Následne oznámila, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa, keďže je prítomných 7
poslancov . Za overovateľov zápisnice navrhla p. Dušana Hladkého a Milana Seka. Zapisovateľka,
Jozefína Šarlayová pracovníčka obce. Proti navrhnutým nemali prítomní pripomienky.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa 0
2. 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 a návrhu na jeho doplnenie
rokovať.
Prítomní poslanci schválili navrhnutý program a jeho doplnok tak, ako bol predložený starostkou obce.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
4. Kontrola plnenia uznesení
- č. 11/2016 zo dňa 14.9.2016 – preverenie zákonnosti návrhu VZN o podmienkach chovu, držania,
manipulácie s domácimi a úžitkovými zvieratami na území obce. Starostka obce informovala
prítomných, že nie je v kompetencii obce prijímať nariadenia v uvedenej veci, tieto sa riadia v zmysle
platných právnych predpisov. Na základe zistených skutočností OZ v Hatnom neschvaľuje predložený návrh tohto VZN.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
5. Prerokovanie správy nezávislého audítora a dodatok správy nezávislého audítora o overení
súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. § 23 odsek 5
a) Starostka obce informovala prítomných poslancov, že obec v zmysle § 16 ods. 3/ zákona č.
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy dala overiť účtovnú závierku za rok
2105 audítorom.
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1. „Správu k účtovnej závierke k 31 . decembru 2015“ , ktorá obsahuje súvahu, výkaz
ziskov a strát, výkaz o plnení rozpočtu a o plnení finančných ukazovateľov obce a poznámky,
ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce
informácie.
Podľa názoru audítora , účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých
významných súvislostiach finančnú situáciu obce Hatné k 31. decembru 2015 a výsledky
jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu. Účtovná závierka je
zostavená v súlade so zákonom o účtovníctve.
2. Správu o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov
Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových
pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov audítor
konštatuje, že obec Hatné konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky
audítor konštatuje, že nebolo zistené vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré
by spochybňovali výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu obce a návratných zdrojov podľa overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovníctve.
3. Dodatok správy o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona
č. 540/2007 Z. z., § 23 ods. 5).
Podľa názoru nezávislého audítora účtovné informácie uvedené vo výročnej správe obce
Hatné sú v súlade s účtovnou závierkou k 31. decembru 2015.
Uvedené správy boli vypracované CREDIT AUDIT, s. r. o., Licencia SKAU č. 291, Fedinova
16/A, 851 05 Bratislava – zodpovedný audítor Ing. Kuklová Renáta Licencia SKAU č. 518 dňa
17. októbra 2016.
Prítomní poslanci zobrali správy nezávislého audítora na vedomie.
6. Prerokovanie VZN obce Hatné č. 79/N/2016 o určení výšky dotácie na potencionálneho stravníka
v školskej jedálni materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2017 v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Hatné
- predložila starostka obce, ktoré bolo po prerokovaní schválené prítomnými poslancami.
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2017 a zrušuje VZN č. 76/N/2015.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa 0
7. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj
V tomto bode informovala starostka obce prítomných o možnosti prijatia VZN o miestnom
poplatku za rozvoj v zmysle zákona č. 447/2015 Z. z..
Po prerokovaní tohto bodu obecné zastupiteľstvo neschvaľuje prijatie tohto VZN.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa 0
8. Žiadosť ZŠ v Dolnej Marikovej o príspevok na zakúpenie sladkostí na Mikuláša pre deti
z obce Hatné
Po prerokovaní prítomní poslanci schváli zakúpenie sladkostí v sume 40,59 €.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
9. Informácia o prevádzkovaní káblovej televízie
V tomto bode starostka obce informovala prítomných s návrhom zmluvy firmy KATES s.r.o.,
Považská Bystrica, IČO: 31631347 na údržbu Káblového distribučného systému KDS v Hatnom
od 1.1.2017, ktorej súčasťou je aj cenník za poskytované služby. Ponuka ceny za poskytovanie
služieb retransmisie je 4,80 € mesačne za 1 prípojku, v ktorej budú zahrnuté náklady spojené s
bežnými opravami do hodnoty 300 € + DPH. Na základe uvedeného starostka obce navrhla
zvýšiť poplatok na 1 prípojku v roku 2017 na 66 €.
Po prerokovaní tohto bodu obecné zastupiteľstvo schválilo návrh zmluvy a poplatok za prípojku
KT na rok 2017 vo výške 66 EUR.
Hlasovanie: za 6, proti 1, zdržali sa 0
10. Nájomné za krátkodobý prenájom priestorov DK – sála, kuchynka
V tomto bode starostka predložila návrh na určenie sumy nájomného za priestory sály kultúrneho
domu a kuchynky pre občanov s pobytom v obci Hatné vo výške 10 €, pre občanov s pobytom
mimo obec Hatné vo výške 20 €. V týchto cenách nie sú zahrnuté náklady spojené s vykurovaním
prenajatých priestorov, tieto budú platiť nájomcovia na základe ich skutočnej výšky.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhnuté sumy.
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11. Návrh na úpravu rozpočtu
Podrobný návrh na úpravu rozpočtu podľa položiek funkčnej a rozpočtovej klasifikácie –
rozpočtové opatrenie č. 3 predložila na rokovanie starostka obce. Prítomní poslanci predložený
návrh schválili a tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
12. Rozpočtové provizórium
Po prerokovaní tohto bodu prítomní poslanci schválili hospodárenie obce v 1. štvrťroku 2017
do schválenia rozpočtu podľa rozpočtového provizória.
Hlasovanie: za7, proti 0, zdržali sa 0
13. Návrh na predkladanie rozpočtu v roku 2017 bez programovej štruktúry
Po prerokovaní prítomní poslanci schválili predkladanie rozpočtu v roku 2017 bez programovej
štruktúry.
Hlasovanie. za 7, proti 0, zdržali sa 0
14. Informácia o stave predložených žiadostí o dotácie z EF – KŽP, PRV a ÚV SR
a) V tomto bode informovala prítomných starostka obce o zrušení opatrenia „Obnova a rozvoj
obcí“ v rámci Programu rozvoja vidieka, na základe ktorého obec podala žiadosť o nenávratný
finančný príspevok na realizáciu projektu „Rekonštrukcia materskej školy – zníženie
energetickej náročnosti“. Obec mala v súvislosti s touto žiadosťou doteraz výdavky v roku
2015 vo výške 1195,20 € (implementácia žiadosti) a vypracovania projektovej dokumentácie
2916,00 €.
b) Starostka obce informovala prítomných o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
z operačného programu „Kvalita životného prostredia“ na realizáciu projektu „Triedený
zber komunálnych odpadov v obci Hatné“ v maximálnej výške 131 852,40 €.
c) Starostka informovala prítomných o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády
SR vo výške 15 000,00 € na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci – oprava.
Prítomní poslanci zobrali uvedené informácie na vedomie
15. Prerokovanie odmien poslancom OZ a hlavnej kontrolórke
Prítomní schválili odmenu poslancom OZ za jedno zasadnutie vo výške 30,00 EUR za účasť na
každom zasadnutí a odmenu hlavnej kontrolórke obce vo výške 150,00 €.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
16. Rôzne
a) V tomto bode obecné zastupiteľstvo určilo zloženie inventarizačnej komisie k vykonaniu riadnej
inventarizácie k 30.12.2016 : Anton Seko, Pavol Braciník, Dušan Hladký, Jozefína Šarlayová
a Veronika Šarlayová v ŠJ.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa 0
b) Prerokovalo a schválilo plán práce na 1. polrok 2017, ktorý predložila hlavná kontrolórka obce
Ing. Anna Hoštáková.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa 0
17. Diskusia
Nevystúpil nikto z prítomných.
18. Návrh na uznesenie
Predniesla Jozefína Šarlayová /tvorí prílohu 1 k zápisnici/
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
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19. 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

Milan Seko

podpis :

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

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

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

Mgr. Iveta Žilovcová
starostka obce

