ZÁPISNICA
zo 9. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatnom
Dátum konania : 26. máj 2016
Prítomní :

7 - podľa priloženej prezenčnej listiny

Ospravedlnení : 0
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.
Pavla Braciník a Milana Seka. Zapisovateľka Jozefína Šarlayová pracovníčka obce. Proti navrhnutým
nemali prítomní pripomienky.
Hlasovanie: za 7, 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 7, proti 0, zdržali sa 0
Program :
1. Otvorenie, návrh zapisovateľky a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu rokovania
3. Schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy z
Operačného programu Kvalita životného prostredia s kódom OPKZP-PO1-SC1112016-10, na realizáciu projektu „Triedený zber komunálnych odpadov v obci
Hatné“ a s tým spojené výdavky.
4. Schválenie zámeru – odpredaj časti parcely KN-E 323/4 v k. ú. Hatné
5. Diskusia
6. Návrh na uznesenie
7. Záver
3. K bodu č. 3
V tomto bode predložila na rokovanie starostka obce Žiadosť o nenávratný finančný príspevok,
v rámci výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia s kódom OPKZP-PO1-SC1112016-10, na realizáciu projektu „Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hatné“.
Predmetom predkladaného projektu je obstaranie technického vybavenia pre obec Hatné, prostredníctvom ktorého sa podporí triedený zber a mechanická úprava vytriedeného odpadu. Ide
o nasledovné stroje : kolesový traktor, traktorový čelný nakladač s príslušenstvom, traktorový príves,
hákový nosič, drvič konárov na mechanickú úpravu a 4 kusy kontajnera vaňového.
Výška celkových výdavkov na projekt bude v hodnote 138 792 EUR, výška celkových oprávnených
výdavkov na projekt bude v hodnote 138 792 EUR a výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu bude v hodnote 6 939,60 EUR.
Po prerokovaní tohto bodu obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie uvedenej žiadosti, výšku
výdavkov na projekt a výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu podľa predloženého návrhu starostky.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
4. K bodu č. 4
V tomto bode predložila na rokovanie starostka žiadosť od p. Mgr. Antona Urbaníka a manželky
JUDr. Soni Urbaníkovej, obaja bytom SNP 1429/10, 017 07 Považská Bystrica o odkúpenie časti
obecného pozemku podľa LV č. 450 – parc. KN-E č. 323/4, zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Hatné,
približne sa jedná o výmeru 25 m2, ktorá susedí s parcelou č. KN-C 169 a 168, vo vlastníctve žiadateľov, na ktorých plánujú výstavbu rodinného domu. Odpredaj pozemku žiadajú z dôvodu dodržania
zákonom stanovených odstupov stavby od susedných nehnuteľností.
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Po prerokovaní uvedeného, obecné zastupiteľstvo schválilo zámer – odpredaj časti obecného
pozemku KN-E č. 323/4 zastavané plochy a nádvoria po 2,00 EUR za 1 m2 pozemku.
Presná výmera odpredaného pozemku bude schválená na nasledujúcom zasadnutí OZ, po predložení geometrického plánu žiadateľmi.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0

5. Diskusia
Nevystúpil nikto s prítomných.
6. Návrh na uznesenie
Predniesla Mgr. Iveta Žilovcová /tvorí prílohu k zápisnici/
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
7. 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

