ZÁPISNICA
z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatnom
Dátum konania : 14. september 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 7 poslancov. Za overovateľov zápisnice navrhla p.
Jozefa Brhela a Pavla Ištoka. 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. Kontrola plnenia uznesení
4. Prerokovanie návrhu VZN o podmienkach chovu, držania a mnipulácie
s domácimi a úžitkovými zvieratami na území obce Hatné
5. Schválenie registratúrneho poriadku obce Hatné
6. Návrh na úpravu rozpočtu
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
3.

Kontrola plnenia uznesení
Na predchádzajúcich zasadnutiach OZ prijalo unesenia, ktoré mali schvaľovací charakter.

4.

K bodu 3

Starostka obce predložila na prerokovanie návrh VZN o podmienkach chovu, držania a manipulácie
s domácimi a úžitkovými zvieratami na území obce Hatné. Starostka konštatovala, že uvedené VZN
je potrebné prijať aj z dôvodu doručených sťažností od občanov v uvedenej veci.
Účelom tohto nariadenia je : upraviť podmienky chovu a držania zvierat na území obce, vymedziť
práva a povinnosti chovateľov a držiteľov hospodárskych a domácich zvierat, zabezpečiť a regulovať
chov zvierat, zabezpečiť čistotou a bezpečnosť v obci. Prítomní poslanci prerokovali uvedený návrh
VZN, uložili starostke obce preveriť jeho zákonnosť s Okresnou prokuratúrou v Pov. Bystrici a o jeho
schválení bude OZ rokovať na najbližšom zasadnutí.
Návrh VZN bude zverejnený na úradnej tabuli obce od 16.9.2016 po dobu 15 dní na pripomienkovanie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa 0
5. K budu 5
V tomto bode predložila starostka obce na prerokovanie nový Registratúrny plán a registratúrny
poriadok vypracovaný v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach
výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu. Uvedený registratúrny poriadok
a registratúrny plán bol posúdený a schválený Štátnym archívom v Trenčíne, pracoviskom v Považskej
Bystrici oznámením č. SATN4-2016/002393 zo dňa 4.8.2016 a jeho zavedenie do praxe Obecného úradu
V Hatnom sa schvaľuje od 1. júla 2016.

-2–
Na základe uvedeného prítomní poslanci schválili predložený Registratúrny plán a registratúrny
poriadok Obecného úradu v Hatnom s účinnosťou od 1.7.2016.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa 0

6. K bodu 6
V tomto bode predložila starostka obce na prerokovanie návrh na úpravu rozpočtu podľa
položiek funkčnej a rozpočtovej klasifikácie. Celková úprava v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu
činí 883,00 EUR. Po prerokovaní uvedeného obecné zastupiteľstvo schválilo predložený návrh,
ktorý tvorí prílohu k zápisnici.
7. Diskusia
Nevystúpil nikto s prítomných.
8. Návrh na uznesenie
Predniesla Jozefína Šarlayová /tvorí prílohu k zápisnici/
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
9. Záver
Keďže nikto z prítomných nemal k rokovaniu žiadne návrhy ani pripomienky, starostka obce
poďakovala prítomným a ukončila zasadnutie OZ.

Zapísala : Jozefína Šarlayová

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

Overovateľ zápisnice : Jozef Brhel

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

Pavol Ištok

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

Mgr. Iveta Žilovcová
starostka obce

