ZÁPISNICA
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatnom
Dátum konania : 08. decembra 2017
Prítomní :
6 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Ospravedlnení : 1 – PN
Program :

1. Otvorenie, návrh zapisovateľky a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu rokovania a doplnku do programu
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za r. 2016
5. Žiadosť o zaradenie do zmeny ÚP obce – Lukáš Kucej, Hatné 115, parc.
KN-C č. 783/2, v k. ú . Hatné
6. Návrh na predkladanie rozpočtu bez programovej štruktúry
7. Návrh na hospodárenie obce v 1. štvrťroku 2017 podľa rozpočtového
provizória
8. Návrh na úpravu rozpočtu
9. Návrh VZN obce o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
10. Prerokovanie odmien poslancov OZ a hlavného kontrolóra za r. 2017
11. Návrh inventarizačnej komisie k vykonaniu riadnej inventarizácie k 31.12.2017
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Návrh na uznesenie
15. Záver

Doplnok k programu rokovania:
- Schválenie spolupráce s firmou CREDIT AUDIT, s.r.o, Fedinova 16/A,
851 05 Bratislava k vykonaniu auditu účtovnej závierky obce Hatné za r. 2017
- Prerokovanie protestu prokurátora
- Prerokovanie žiadosti od Inžiniering MH, s.r.o, Hatné 197, 018 02 Dol. Mariková
1. Otvorenie :
Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hatnom otvorila a viedla starostka obce Mgr. Iveta
Žilovcová. Oboznámila prítomných s návrhom programu a doplnku k programu.
Následne oznámila, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa, keďže je prítomných 6
poslancov, 1 je PN. Za overovateľov zápisnice navrhla p. Jozefa Brhela a Antona 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 a návrhu na jeho doplnenie
rokovať.
Prítomní poslanci schválili navrhnutý program a jeho doplnok tak, ako bol predložený starostkou obce.
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržali sa 0
3. Kontrola plnenia uznesení
Na predchádzajúcom zasadnutí OZ prijalo unesenie, ktoré malo schvaľovací charakter.
4. Prerokovanie správy nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo obce
Hatné
a) Starostka obce informovala prítomných poslancov, že obec v zmysle § 16 ods. 3/ zákona č.
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy dala overiť účtovnú závierku za rok
2105 audítorom.
b) Predniesla :
1. „Správu z auditu účtovnej závierky k 31 . decembru 2016“ , ktorá obsahuje súvahu,
výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú
súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

-2Podľa názoru audítora , účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej
situácie obce Hatné k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa
k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších
predpisov.
2. Správu k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe
Podľa názoru audítora informácie vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade
s účtovnou závierkou za daný rok.
3. Správu z overenia dodržiavania povinností obce Hatné podľa požiadaviek zákona
o rozpočtových pravidlách
Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových
pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov, konštatuje,
že obec konala v súlade s požiadavkami uvedeného zákona.
Uvedené správy boli vypracované CREDIT AUDIT, s. r. o., Licencia SKAU č. 291, Fedinova
16/A, 851 05 Bratislava – zodpovedný audítor Ing. Kuklová Renáta Licencia SKAU č. 518 dňa
9. októbra 2017.
Prítomní poslanci zobrali správy nezávislého audítora na vedomie.
5. Žiadosť od Lukáša Kuceja, Hatné 115 o zaradenie do zmeny ÚP obce – parcela KN-C č. 783/2
v k. ú. Hatné ako plocha na IBV
Po prerokovaní prítomní poslanci schválili zmenu funkčnej plochy – parc. KN-C 783/2 ako plochy na
IBV.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 0
6. Návrh na predkladanie rozpočtu v roku 2018 bez programovej štruktúry
Po prerokovaní prítomní poslanci schválili predkladanie rozpočtu v roku 2018 bez programovej
štruktúry.
Hlasovanie. za 6, proti 0, zdržali sa 0
7. Návrh na úpravu rozpočtu
Podrobný návrh na úpravu rozpočtu podľa položiek funkčnej a rozpočtovej klasifikácie –
rozpočtové opatrenie č. 5 predložila na rokovanie starostka obce. Prítomní poslanci predložený
návrh schválili a tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržali sa 0
8. Rozpočtové provizórium
Po prerokovaní tohto bodu prítomní poslanci schválili hospodárenie obce v 1. štvrťroku 2018
do schválenia rozpočtu podľa rozpočtového provizória.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 0
9. Návrh VZN obce Hatné č. 82/N/2017 o zavedení a poskytovaní elektornických služieb,
ktoré bolo zverejnené na úradnej tabuli od 13.11.2017 do 29.11.2017. Po jeho prerokovaní
prítomní poslanci schválili uvedené VZN.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 0
10. Prerokovanie odmien poslancom OZ a hlavnej kontrolórke
Prítomní schválili odmenu poslancom OZ vo výške 35,00 EUR za účasť na každom zasadnutí
a odmenu hlavnej kontrolórke obce vo výške 250,00 EUR
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržali sa 0
11. Návrh inventarizačnej komisie k vykonaniu riadnej inventarizácie k 31.12.2017
V tomto bode obecné zastupiteľstvo schválili zloženie inventarizačnej komisie k vykonaniu riadnej
inventarizácie k 31.12.2017 : Anton Seko, Pavol Braciník, Dušan Hladký, Jozefína Šarlayová
a Veronika Šarlayová v ŠJ.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 0

-312. Rôzne
V tomto bode prítomní poslanci prerokovali a schválili poplatky:
a) za nájom sály kultúrneho domu a kuchynky:
- pre občanov z obce Hatné vo výške 20,00 €,
- pre občanov s pobytom mimo obec Hatné vo výške 30,00 EUR
b) za nájom sály kultúrneho domu bez použitia kuchynky:
- pre občanov z obce Hatné vo výške 10,00 EUR
- pre občanov s pobytom mimo obec Hatné vo výške 20,00 EUR
c) za použitie obrusov – 5,00 EUR.
Tieto sumy nezahŕňajú náklady na vykurovanie prenajatých priestorov.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 0
13. Schválenie spolupráce s firmou CREDIT AUDIT, s.r.o, Fedinova 16/A, 851 05 Bratislava,
k vykonaniu auditu účtovnej závierky obce Hatné za r. 2017,
po prerokovaní tohto bodu obecné zastupiteľstvo schvaľuje uvedenú spoluprácu.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 0
14. Prerokovanie protestu prokurátora
Dňa 30.11.2017 boli obci Hatné doručené od Okresnej prokuratúry, Ľ. Štúra 1, Považská
Bystrica 1 protesty prokurátora proti:
a) VZN obce Hatné o dočasnom obmedzení alebo zákaze používania pitnej vody na iné účely v čase
jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových
vôd a zneškodňovania obsahu žúmp podľa miestnych podmienok č. 69/N/2014, ktoré bolo
schválené uznesením OZ obce Hatné č. 23/2014 dňa 4.9.2014 a nadobudlo účinnosť 20.9.2014.
Uvedené VZN je v rozpore s § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 36 ods. 7 písm.b), c), zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov. Prokurátorka navrhuje nahradiť napadnuté VZN
novým, ktoré bude v súlade s platnými právnymi predpismi.
Po prerokovaní uvedeného obecné zastupiteľstvo vyhovuje protestu prokurátora a ruší uvedené
VZN dňom 8.12.2017.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 0
b) VZN obce Hatné č. 41/N/2008 o podmienkach držania psov na území obce Hatné, ktoré bolo
schválené uznesením OZ č. 17/2008 dňa 12.12.2008. Uvedené VZN je v rozpore so zákonom č.
282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších
predpisov, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §
4 ods. 1 zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Prokurátorka navrhuje uvedené VZN nahradiť napadnuté VZN novým, ktoré bude v súlade s
platnými právnymi predpismi.
Po prerokovaní uvedeného obecné zastupiteľstvo vyhovuje protestu prokurátora a ruší uvedené
VZN dňom 8.12.2017.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 0
15. Prerokovanie žiadosti od Inžiniering MH, s.r.o, Hatné 197, 018 02 Dol. Mariková
Zo dňa 4.12.2017o zapracovanie do doplnku k ÚP Hatné zmenu funkčného využitia pozemkov –
parcely KN-C č. 102, 103, 104 a 106 z jestvujúcej IBV na IBV a občianska vybavenosť.
Prítomní poslanci zobrali uvedenú žiadosť na vedomie, stanovisko sa prijme na nasledujúcom
zasadnutí OZ.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa0
16. Diskusia
Nevystúpil nikto z prítomných.
17. Návrh na uznesenie
Predniesla Jozefína Šarlayová /tvorí prílohu 1 k zápisnici/
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržali sa 0
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18. 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 Seko

podpis :

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

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

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

Mgr. Iveta Žilovcová
starostka obce

