ZÁPISNICA
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatnom
Dátum konania : 18. september 2015
Prítomní :

5 - podľa priloženej prezenčnej listiny

Ospravedlnení : 2
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 5 poslancov. Za overovateľov zápisnice navrhla p.
Dušana Hladkého a Jozefa Brhela. Zapisovateľka Jozefína Šarlayová pracovníčka obce. Proti
navrhnutým nemali prítomní pripomienky.
Hlasovanie: za 5, 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 5, proti 0, zdržali sa 0
Program :
1. Otvorenie, návrh zapisovateľky a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu rokovania
3. Správa nezávislého audítora
4. Protokol Sociálnej poisťovne o výsledku kontroly odvodov poistného
na sociálne poistenie
5. Návrh VZN obce Hatné o poskytovaní dotácie FO a PO na území obce
6. Návrh na úpravu rozpočtu
7. Zaradenie obce Hatné do územia pôsobnosti Naše Považie (MAS)
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
3 . 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.
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
2014 audítorom.
Predniesla :
1. „Správu k účtovnej závierke k 31 . decembru 2014“ , 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 2014 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.

-23. 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 2014.
Uvedené správy boli vypracované CREDIT AUDIT, s. r. o., Licencia SKAU č. 291, Fredinova
16/A, 851 05 Bratislava – zodpovedný audítor Ing. Kuklová Renáta Licencia SKAU č. 518 dňa
9. septembra 2015.
Prítomní poslanci zobrali správy nezávislého audítora na vedomie.
4. Protokol Sociálnej poisťovne o výsledku kontroly odvodov poistného na sociálne poistenie
Predložia na rokovanie starostka obce. Predmetom bola kontrola odvodu poistného na sociálne
poistenie, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a plnenie povinností zamestnávateľa podľa
zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v období od
01.01.2011 do 31.01.2015. Kontrolou bolo zistené nasledovné :
Dlžné sumy na poistnom
0,90 EUR
Poistné zaplatené bez právneho dôvodu
132,80 EUR
Spolu preplatok na poistnom
131,90 EUR
Preplatok bol spôsobený dodatočne priznaným starobným a invalidným dôchodkom zamestnancom
obce. Preplatok bol poukázaný na účet obce dňa 7.5.2015.
Prítomní poslanci zobrali informáciu o vykonanej kontrole na vedomie.
5. Návrh VZN obce Hatné o poskytovaní dotácie FO a PO na území obce
V tomto bode starostka obce informovala prítomných o potrebe prijatia VZN o poskytovaní
dotácií na území obce. Predmetom návrhu je úprava a spôsob poskytovania dotácií z rozpočtu
obce, okruh oblastí, ktorých sa poskytovanie dotácií týka a podmienky, za akých môžu byť dotácie
poskytované.
Uvedený návrh zobrali prítomní poslanci na vedomie.
6. Návrh na úpravu rozpočtu
V tomto bode predložila starostka obce na rokovanie návrh na úpravu rozpočtu podľa jednotlivých
položiek funkčnej a rozpočtovej klasifikácie. Úprava rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti činí
- 11 678,00 EUR. Starostka obce konštatovala, že dňa 13.3.2015 bolo schválené v rozpočte na rok
2015 uznesením č. 3/2015 v príjmovej časti zapojenie do rozpočtu prostriedkov z rezervného fondu obce
vo výške 4 651,00 EUR na položke 454 001 kód zdroja 46 a prostriedkov z ostatných fondov obce na
položke 454002 kód zdroja 46 vo výške 10 300,00 EUR. Uvedené prostriedky boli použité na
prefinancovanie projektu „Výstavba VP pri Skale II. etapa „. Dňa 4.8.2015 prostredníctvom Platobnej
jednotky pre platby z poľnohospodárskych fondov bola obci Hatné poukázaná suma 18 549,32 EUR,
ktorá predstavuje 100 % oprávnených výdavkov na realizáciu projektu. Z tohto kapitálové výdavky
predstavujú 17 065,37 a bežné výdavky 1 483,95 EUR. Na základe uvedeného bola vrátená čiastka
10 300,00 EUR do ostatných fondov obce a 1378,00 EUR do rezervného fondu obce. Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní uvedeného schvaľuje použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške
3 273,00 EUR na spolufinancovanie neoprávnených výdavkov pri realizácii projektu a predložený návrh
na úpravu rozpočtu., ktorý tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržali sa 0
7. Zaradenie obce Hatné do územia pôsobnosti občianskeho združenie Naše Považie (MAS)
V tomto bode obecné zastupiteľstvo na návrh starostky obce prerokovalo zaradenie obce Hatné do
územia pôsobnosti občianskeho združenia Naše Považie (MAS), IČO: 42025257 pre programové obdobie
2014 – 2020 a implementáciu stratégie CLID na svojom území.
Naše Považie je neziskovým združením FO a PO, zriadeným za účelom spolupráce rôznych subjektov pri
rozvoji regiónu s ohľadom na čo najefektívnejšie využitie miestnych zdrojov-ako prírodných, kultúrnych
a historických, tak i ľudských. Cieľom združenia je zvýšenie kvality života obyvateľov na území, ktoré
spadá pod pôsobnosť OZ Naše Považie. Túto úlohu bude združenie vykonávať najmä prostredníctvom
podpory a koordinácie činnosti samospráv, neziskových organizácií, podnikateľského sektora, občanov
a ďalších subjektov pôsobiacich na území združenia.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo schválilo predložený návrh starostky obce.
Hlasovanie : za 5, proti: 0, zdržali sa : 0
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8. Diskusia
Nevystúpil nikto s prítomných.
9. Návrh na uznesenie
Predniesla Jozefína Šarlayová /tvorí prílohu k zápisnici/
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržali sa 0
15. 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 : Jozef Brhel
Dušan Hladký

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

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

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

Mgr. Iveta Žilovcová
starostka obce

