ZÁPISNICA
z 19. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatnom
Dátum konania : 27. december 2017
Prítomní :

6 - podľa priloženej prezenčnej listiny

Ospravedlnení : 1 - PN
1.

Otvorenie :
Mimoriadne 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 6 poslancov. Za overovateľov zápisnice navrhla
p. Pavla Braciníka a Milana Seka. Zapisovateľka Jozefína Šarlayová pracovníčka obce. Proti
navrhnutým nemali prítomní pripomienky.
Hlasovanie: za 6, 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 hlasovať.

Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržali sa 0
Program :
1. Otvorenie, návrh zapisovateľky a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu rokovania
3. Schválenie zabezpečenia pohľadávky a poistenie majetku v súlade so Zmluvou
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-2016-10
4. Poverenie starostky obce k podpísaniu Zmluvy o vyplňovacom práve k blankozmenke a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky
poskytovateľa
5. Návrh na uznesenie
6. Záver
3. K bodu č. 3
Po prerokovaní tohto bodu Obecné zastupiteľstvo obce Hatné schvaľuje v súlade so Zmluvou o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/108, ktorej účinnosť
nastala dňa 05. 01. 2017 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) a článkom 13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE
POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU“, Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné
zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie
prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej
blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35
Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská agentúra životného
prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031, poštová adresa Slovenská agentúra
životného prostredia, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt s názvom Triedený zber
komunálnych odpadov v obci Hatné, kód ITMS2014+: 310011B598.
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržali sa 0
4. K bodu č. 4
Po prerokovaní tohto bodu Obecné zastupiteľstvo obce Hatné poveruje starostu obce podpísať Zmluvu
o vyplňovacom práve k blankozmenke a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie prípadnej budúcej
pohľadávky Poskytovateľa voči obci podľa Zmluvy o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-201610/108.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 0
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5. Návrh na uznesenie
Predniesla Mgr. Iveta Žilovcová /tvorí prílohu k zápisnici/
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržali sa 0
6. 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 Braciník

Milan Seko

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

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

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

Mgr. Iveta Žilovcová
starostka obce

