ZÁPISNICA
zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatnom
Dátum konania : 30. novembra 2015
Prítomní :
7 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Ospravedlnení : 0
Program :

1. Otvorenie, návrh zapisovateľky a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu rokovania
3. Prerokovanie VZN Obce na rok 2016
4. Rozpočtové provizórium na 1. štvrťrok 2016
5. Návrh na predkladanie rozpočtu bez programovej štruktúry
6. Určenie členov inventarizačnej komisie
7. Odmeny poslancom OZ a hlavnej kontrolórke obce
8. Návrh na úpravu rozpočtu
9. Zmluva na vývoz komunálneho odpadu
10. Protest prokurátora v oblasti ochrany ovzdušia
11. Prerokovanie PHSR obce Hatné na r. 2016 - 2022
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Návrh na uznesenie
15. Záver

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 Seka a Pavla Ištoka. 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 rokovať.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
3. Prerokovanie VZN obce Hatné na rok 2016
V tomto bode obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo :
a/ VZN č. 74/N/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Hatné s účinnosťou od 1.januára 2016,
b/ VZN č. 73/N/2015 o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce Hatné
c/ VZN obce č. 76 /N/2015 o určení výšky dotácie na potenciálneho stravníka v školskej jedálni
materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2016 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Hatné.
d/ VZN č. 75/N/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách na území obce Hatné počas volebnej kampane.
Uvedené VZN budú zverejnené na úradnej tabuli obce pod dobu 15 dní od 01.12.2015.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
4. Rozpočtové provizórium
Po prerokovaní tohto bodu prítomní poslanci schválili hospodárenie obce v 1. štvrťroku 2016
do schválenia rozpočtu podľa rozpočtového provizória.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
5. Návrh na predkladanie rozpočtu v roku 2016 bez programovej štruktúry
Po prerokovaní prítomní poslanci schválili predkladanie rozpočtu v roku 2016 bez programovej
Štruktúry.
Hlasovanie. za 7, proti 0, zdržali sa 0
6. Určenie členov inventarizačnej komisie
na vykonanie riadnej inventarizácie k 31.12.2015 boli určení poslanci Anton Šípek, Pavol Ištok,
Dušan Hladký, zo zamestnancov obce Jozefína Šarlayová.
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7. Odmeny poslancom OZ a hlavnej kontrolórke
Prítomní schválili – podľa „Zásad o odmeňovaní poslancov OZ“ t. j. 25,00 EUR za účasť na
na každom zasadnutí a odmenu hlavnej kontrolórke obce vo výške 100,00 EUR.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
8. Návrh na úpravu rozpočtu
Podrobný návrh na úpravu rozpočtu podľa položiek funkčnej a rozpočtovej klasifikácie predložila
na rokovanie starostka obce. Prítomní poslanci predložený návrh schválili a tvorí prílohu k
zápisnici.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
9. Zmluva na vývoz komunálneho odpadu
V tomto bode starostka obce informovala prítomných o výpovedi zmluvy na vývoz komunálneho
odpadu firmou Strako, s.r.o., Papradno 810. Na základe uvedeného bol uskutočnený prieskum
trhu na dodávateľa na zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu. Z predložených ponúk
hodnotiaca komisia navrhla podpísať zmluvu o dielo s víťaznou firmou T+T, a. s., Andreja
Kmeťa 18, 010 01 Žilina, IČO: 36400491 a dohodnúť sa na harmonograme dodávky služieb od
7.12.2015. Starostka obce predložila prítomným návrh rámcovej zmluvy s firmou T+T, a. s.,
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina, ktorej predmetom je záväzok poskytovateľa zabezpečiť,
vykonať a dodať objednávateľovi služby v odpadovom hospodárstve na území obce Hatné
podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch. Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo schválilo návrh predloženej zmluvy.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
10. Protest prokurátora
Starostka obce informovala prítomných o vykonanej previerke Okresnou prokuratúrou v Pov.
Bystrici 27.11.2015, zameranú na preskúmanie stavu zákonnosti v konaní o určení ročného
poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľom malého zdroja za obdobie od 1.1.2014
do 31.10.2015 a ostatných povinností prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia ovzdušia
v zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení n. p.
a zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení n. p.. Prokurátor na nečinnosť obce v uvedenej
veci reaguje protestom. Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo vyhovuje protestu prokurátora č. Pd 164/15/3306-3 a ukladá obci v budúcnosti postupovať v zmysle citovaných
zákonov.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa
11. Prerokovanie programu rozvoja obce
predložila na prerokovanie starostka obce. Predstavuje strednodobý rozvojový dokument, ktorý
je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje
ciele a priority ustanovené v programe vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec
nachádza. Strategický dokument obce Hatné bol spracovaný v súlade s Metodikou na vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce podľa zákona č. 539/2008
Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z.. Dokument je vypracovaný na obdobie rokov 2016 – 2022.
Verejné pripomienkovanie prebiehalo v termíne 20.11.2015 – 30.11.2015. Dokument bol
uverejnený na internetovej stránke obce Hatné. Priamo boli oslovené subjekty : ELBAS, s.r.o.,
Hatné a Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková. Počas verejného pripomienkovania
neboli doručené žiadne pripomienky.
Prítomní poslanci prerokovali predložený dokument a z ich strany neboli proti nemu vznesené
žiadne pripomienky.
12. Rôzne
V tomto bode obecné zastupiteľstvo prerokovalo :
a) Žiadosť p. Evy Sekovej, Hatné č. 4 a Ľubomíra Barninca, SNP 1432/18, Považská Bystrica
o začlenenie parcely KN-E 170/2 v k. ú. Hatné do doplnku č. 4 – ÚPNZ Hatné ako plochu na
IBV. OZ schvaľuje zmenu využitia uvedeného pozemku s tým, že prístupová cesta k staveb-
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nému pozemku bude vyčlenená z parcely vo vlastníctve žiadateľov na ich vlastné náklady.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
b) Žiadosť Antónie Brhelovej, Hatné č. 59 a Floriána Brhela, Hatné 115 o zmenu využitia
funkčnej plochy – parc. KN-E 273 v k. ú. Hatné na podnikateľské účely. OZ schvaľuje
zmenu využitia pozemku.
Hlasovanie: za 6, proti poslanec Dušan Hladký, zdržali sa 0
c) Informáciu o poskytnutí dotácie z Úradu vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
vo výške 10 000,00 EUR na bežné výdavky s účelovým určením na opravu budovy
kultúrneho domu a obecného úradu.
Uvedenú informáciu zobrali prítomní na vedomie.
d) Informáciu od hlavnej kontrolórky obce o vykonanej kontrolnej činnosti.
Bola vykonaná kontrola personálnej a mzdovej agendy, kontrola tvorby a použitia finančných
prostriedkov zo sociálneho fondu, kontrola plnenia uznesení.
Uvedenú informáciu zobrali prítomní poslanci na vedomie.
13. Diskusia
Nevystúpil nikto z prítomných.
14. Návrh na uznesenie
Predniesla Jozefína Šarlayová /tvorí prílohu 1 k zápisnici/
Hlasovanie : za 7, 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 : Pavol Ištok

Anton Seko

podpis :

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

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

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

Mgr. Iveta Žilovcová
starostka obce

