ZÁPISNICA
z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatnom
Dátum konania : 24. október 2014
Prítomní :

6 - podľa priloženej prezenčnej listiny

Ospravedlnení : 1
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 6 poslancov. Za overovateľov zápisnice navrhla p.
Jozefa Brhela a Antona Šípka. 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 hlasovať o navrhnutom programe.
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržali sa 0
Program rokovania :
1. Otvorenie, návrh zapisovateľky a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu rokovania
3. Kontrola plnenie uznesenia č. 23/2014 zo 4.9.2014
4. Prerokovanie plánu práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2014
5. Schválenie VZN o určení dotácie pre MŠ a ŠJ v Hatnom na rok 2015
6. Úprava rozpočtu
7. Schválenie predkladania rozpočtu obce na rok 2015 bez programovej
štruktúry
8. Hospodárenie obce v 1. štvrťroku 2015 do schválenia rozpočtu podľa
rozpočtového provizória
9. Schválenie odpredaja pozemkov
10. Schválenie zastavovacej štúdie
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

3. Kontrola plnenia uznesenia č. 23/2014/D
Uznesením č. 23/2014 /D zo dňa 4.9.2014 uložilo OZ starostke obce zabezpečiť informovanie
občanov obce o zvolaní zhromaždenia občanov na deň 24.10.2014 – úloha bola splnená.
4. Prerokovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014
- predložila na rokovanie Ing. Anna Hoštáková, hlavný kontrolór obe.
Prítomní poslanci po prerokovaní schválili predložený plán práce.
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržali sa 0
5. VZN č. 70/N/2014 o určení výšky dotácie
na potencionálneho stravníka v školskej jedálni materskej školy a dieťa školského zariadenia na
rok 2015 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hatné predložila na prerokovanie starostka obce.
Po prerokovaní uvedeného sa určuje dotácia :
- na jedno dieťa v MŠ na r. 2015 vo výške 1400 EUR
- na potenciálneho stravníka v Školskej jedálni pri MŠ Hatné vo výške 500 EUR.
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2015 a dňom jeho účinnosť sa zrušuje VZN č. 68/N/2013
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6. Návrh na úpravu rozpočtu
- rozpočtové opatrenie č. 4/2014 podľa funkčnej klasifikácie a položiek ekonomickej klasifikácie
rozpočtovej klasifikácie predložila na prerokovanie starostka obce. Po prerokovaní predloženého
návrhu – obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2014, ktoré tvorí prílohu
k zápisnici.
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržali sa 0

7. Návrh na zostavenie a predkladanie rozpočtu za rok 2015 bez programovej štruktúry
Predložila na rokovanie starostka obce v zmysle zákona č. 426 z 29.11.2013 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . Po prerokovaní uvedeného, obecné
zastupiteľstvo schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na rok 2015 bez programovej
štruktúry.
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržali sa 0

8. Rozpočtové provizórium
V tomto bode starostka obce konštatovala, že nakoľko nebol schválený rozpočet obce na rok
2015, bude obec do jeho schválenia hospodáriť v zmysle§ 11 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách podľa rozpočtového provizória.
Uvedenú informáciu zobrali prítomní poslanci na vedomie.
9. Odpredaj pozemkov
Uznesením OZ č. 16/2013 z 28.júna 2013 bol schválený odpredaj obecných pozemkov novovytvorené parcely KN-C 519/3 a 251/2 v k. ú . Hatné, ktoré boli odčlenené z pozemku
parc. KN.E 385/3 vo vlastníctve obce Hatné podľa LV 450, zamerané geometrickým plánom č.
31/2012 Jánom Domanickým, žiadateľom Ing. Michalovi Zálešákovi, Hatné 167 a Miroslavovi
Kucejovi, Hatné 169. Uvedeným žiadateľom bolo uložené vyčleniť z týchto pozrmkov geometrickým
zameraním prístupovú cestu o šírke najmenej 3 m. Nový geometrický plán č. 40/2014 zo dňa
30.5.2014, vyhotovený Jánom Domanickým, Malé Lednice 165, ktorým je vyčlenená prístupová
cesta bol predložený na zasadnutie OZ 24.10.2014. Na základe uvedeného OZ schvaľuje odpredaj
pozemkov v k. ú. Hatné a to : parc. KN-C 519/4, ostatné plochy o výmere 76 m2 po 1 EURO
za 1 m2, Ing. Michalovi Zálešákovi, Hatné 167, nar. 27.6.1983, r. č. 830627/8002 a manželke Mgr.
Kataríne Zálešákovej, rod. Melicheríkovej, nar. 09.02.1983, r. č. 835209/7974 a prac. KN-C 251/3,
orná pôda o výmere 78 m2, po 1 EURO za m2, Márii Kucejovej, Hatné 169, nar. 28.12.1961, r. č.
616228/7241, vdove po nebohom Miroslavovi Kucejovi. Pozemky boli odčlenené z parcely KN-E
385/3, ktorá je vo vlastníctve obce podľa LV č. 450.
Odpredaj bol schválený 3/5 väčšinou 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.
Spôsob prevodu majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa bol použitý vzhľadom na výmeru a polohu
pozemkov, ktoré bezprostredne susedia s pozemkami parc. KN-C č. 253 a 251/1vo vlastníctve
žiadateľov a nie sú využiteľné pre potreby obce.
Hlasovanie: za 6, zdržali sa 0, proti
10. Schválenie zastavovacej štúdie
V tomto bode predložila starostka obce na rokovanie návrh na schválenie zastavovacej štúdie
na výstavbu rodinného domu na pozemku parc. Č. KN-C 434 v k. ú. Hatné, pre stavebníkov –
Mário Barančík a Monika Macáková. Po prerokovaní uvedeného OZ jednohlasne schválilo
zastavovaciu štúdiu.
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržali sa 0
11. Diskusia
Nevystúpil nikto s prítomných.
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12. Návrh na uznesenie
Predniesla Jozefína Šarlayová /tvorí prílohu č. 1 k zápisnici/
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržali sa 0
11. 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

Anton Šípek

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

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

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

Mgr. Iveta Žilovcová
starostka obce

