ZÁPISNICA
z 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatnom
Dátum konania : 28. február 2014
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.
Antona Šípka a Dušana Hladkého. Zapisovateľka Jozefína Šarlayová pracovníčka obce. Proti
navrhnutým nemali prítomní pripomienky.
Hlasovanie: za 7, 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, zároveň navrhla doplniť do programu ako bod č. 3. žiadosť od p. Maroša
Hrkotu, bytom Hatné č. 50 o odkúpenie časti pozemku – parc. KN-E č. 322/2, v k . ú. Hatné a zmenu
v povodňovom pláne obce – určenie člena povodňovej komisie ako bod č. 14.
Starostka navrhla hlasovať o programe s navrhnutými doplnkami.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
Program po navrhnutých zmenách :
1. Otvorenie, návrh zapisovateľky a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu rokovania
3. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – časť parcely KN-E 322/2
v k. ú. Hatné od p. Maroša Hrkotu, Hatné č. 50
4. Voľba prísediaceho na Okresnom súde v Pov. Bystrici
5. Dodatok k dohode o urovnaní s PD Dolná Mariková
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k hospodáreniu v období rozpočtového
provizória
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na r. 2014 – 2016
8. Schválenie rozpočtu obce na r. 2014 – 2016
9. Žiadosť obce Dolná Mariková o dotáciu na zdravotné stredisko
10. Zámery obce na roky 2014 - 2016
11. Žiadosť na MF SR o dotáciu na rekonštrukciu okien a vykurovacieho
systému v MŠ Hatné
12. Správa komisie verejného záujmu – oznámenie činností a funkcií starostky
obce
13. Ponuka LED svietidiel na verejné osvetlenie
14. Zmena člena protipovodňovej komisie v povodňovom pláne obce
15. Zrušenie programového rozpočtovania
16. Diskusia
17. Návrh na uznesenie
18. Záver
3. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
a to časti parc. KN-E č. 322/2 v k. ú. Hatné pred rodinným domom č. 50 v obci Hatné. Uvedenú
žiadosť doručil p. Maroš Hrkota, vlastník rod. domu č. 50, ktorý sa osobne zúčastnil na rokovaní
OZ. Prítomní poslanci uvedenú žiadosť prerokovali a konštatovali, že nakoľko uvedený pozemok
slúži ako miestna komunikácia, ktorú využívajú viacerí obyvatelia obce navrhujú, zvolať
zhromaždenie obyvateľov obce v zmysle § 11b zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov,
na ktorom sa občania môžu vyjadriť k odpredaju pozemku.
Konečné uznesenie OZ zohľadní výsledok hlasovania z tohto zhromaždenia.
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Hlasovanie za toto stanovisko: 6 prítomných
Proti odpredaju pozemku sa vyjadril poslanec Pavol Braciník.
Zdržali sa : 0
4. Voľba prísediaceho na Okresnom súde v Považskej Bystrici
V tomto bode starostka obce oboznámila prítomných so žiadosťou Okresného súdu v Považskej
Bystrici o zvolenie prísediacich za obec Hatné v počte 1 na nasledujúce obdobie 4 rokov.
Prísediaceho volí obecné zastupiteľstvo z kandidátov navrhnutých starostom obce. Starostka obce
konštatovala, že zo strany oslovených občanov nebol záujem o uvedenú funkciu, a z tohto dôvodu
nepredkladá žiadneho kandidáta na voľbu prísediaceho.
Obecné zastupiteľstvo uvedenú informáciu zobralo na vedomie.
5. Dodatok k dohode o urovnaní
Starostka obce predložila na rokovanie návrh na schválenie dodatku k dohode o urovnaní s PD
Dolná Mariková, zo dňa 29.10.2010, ktorej predmetom je vzájomné vysporiadanie pohľadávok
a záväzkov súvisiacich s vybudovaním celoobecného vodovodu a odberom vody na základe
vzájomnej dohody s predsedom PD.
Obec Hatné má ku dňu 31.12.2013 záväzok voči PD Dolná Mariková vo výške 10 888,85 EUR , PD
Dol. Mariková má voči Obci Hatné záväzok za odber vody k 31.12.2013 2691,90 EUR.
Dôvodom je skoršie vyrovnanie záväzkov voči PD Dolná Mariková.
V zmysle uvedeného navrhuje vypracovať dodatok k dohode v znení – ruší sa bod č. 4.4. v Čl.
II. uzatvorenej dohody. Obec Hatné po splatnosti faktúry vystavenej na ťarchu Poľnohospodárskeho
družstva od 1.1.2014, bude oprávnená započítať svoju pohľadávku s titulom odberu vody v plnej
výške so svojim záväzkom voči Poľnohospodárskemu družstvu až do jeho úplného vyrovnania.
Zostatok záväzku Poľnohospodárskeho družstva k 31.12.2013 vo výške 2 691,90 EUR nie je
predmetom započítania.
Po prerokovaní uvedeného prítomní poslanci schválili návrh dodatku tak, ako ho predložila
starostka obce.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k hospodáreniu počas rozpočtového provizória
predniesla prítomným poslancom hlavná kontrolórka obce p. Viera Seková. Konštatovala, že
obec hospodárila v mesiaci 1/2014 a 2/2014 podľa rozpočtového provizória schváleného Uznesením
OZ č. 18/2013 zo dňa 2.12.2013 a v tomto období neboli porušené ustanovenia § 11 zákona NR SR
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Písomné stanovisko tvorí prílohu k zápisnici.
Uvedenú informáciu zobrali prítomní na vedomie.
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na r. 2014 – 2016
predniesla prítomným poslancom hlavná kontrolórka obce p. Viera Seková. Konštatovala, že návrh
rozpočtu bol spracovaný v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Rozpočet
na r. 2014 je záväzný, rozpočet na roky 2015 a 2016 je orientačný a vystihuje aj zámery obce súvisiace
s týmto obdobím. Hlavná kontrolórka navrhuje obecnému zastupiteľstvu rozpočet podľa predloženého
návrhu schváliť.
Obecné zastupiteľstvo predložené stanovisko zobralo na vedomie a tvorí prílohu k zápisnici.

8. Schválenie rozpočtu na roky 2014 - 2016
Predložila na rokovanie starostka obce, ktorá konštatovala, že návrh rozpočtu na uvedené
obdobia bol doručený všetkým poslancom a zverejnený na úradnej tabuli obce od 13.2.2014
do 28.2.2014 na pripomienkovanie. Do dňa zasadnutia obecného zastupiteľstva nebola na obecný
úrad doručená žiadna pripomienka ani pozmeňujúci návrh k rozpočtu. Starostka obce ďalej navrhla,
doplniť do rozpočtu na položku 633 006 všeobecný materiál 200 EUR na opravu požiarnej zbrojnice,
na kultúru na položku 633 006 všeobecný materiál 100 EUR, na nákup materiálu pre spevácku
skupinu Hatňanka a na položku 634004 prepravné 150 EUR, na úhradu nákladov spojených
s dopravou na kultúrne podujatia členiek tejto speváckej skupiny. O čiastku 450 EUR znížiť položku
633002 výpočtová technika na správe obce.

-3–
Na uvedenej položke bol navrhnutý rozpočet na nákup počítača, ale z dôvodu údržby pôvodných
počítačov, na ktorých bola rozšírená pamäťová jednotka, nie je zatiaľ potrebné nákup
realizovať. Zostávajúcich 50 EUR z tejto položky navrhla presunúť na položku 635002 údržba
výpočtovej techniky.
Prítomní poslanci prerokovali návrh rozpočtu. Rozpočet na rok 2014 aj s navrhnutými zmenami
schválili ako záväzný a rozpočet na roky 2015 – 2016 zobrali na vedomie.
Rozpočet na rok 2014 bol schválený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške
179 429 EUR.
a/ Bežný rozpočet na rok 2014 bol schválený ako prebytkový : bežné príjmy vo výške 174 582,- EUR,
bežné výdavky vo výške 141 540,- EUR. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 33 042,- EUR bude
použitý na krytie schodku kapitálového rozpočtu v sume 12 783,- EUR a výdavkové finančné
operácie /splátky úverov/ vo výške 20 259,– EUR.
b/ Kapitálový rozpočet : v príjmovej časti 4 413,– EUR, vo výdavkovej časti 17 196,– EUR.
Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prebytkom bežného rozpočtu.
c/ Príjmové finančné operácie = 434,– EUR, výdavkové finančné operácie boli schválené vo výške
20 693,– EUR, zostatok finančných operácií bude krytý prebytkom bežného rozpočtu.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa 0
9. Žiadosť obce Dolná Mariková o dotáciu na prevádzku budovy zdravotného strediska
Po prerokovaní tohto bodu obecné zastupiteľstvo neschvaľuje dotáciu.
Hlasovanie :
Proti poskytnutiu dotácie : 7, za poskytnutie dotácie 0, zdržali sa hlasovania: 0
10. Zámery obce Hatné na roky 2014 – 2016
O zámeroch obce na uvedené obdobie informovala starostka obce. Uvedenú informáciu zobrali
prítomní poslanci na vedomie. Písomná informácia tvorí prílohu zápisnice.
11. Žiadosť na Ministerstvo financií SR o dotáciu na rekonštrukciu okien a vykurovacieho
systému v Materskej škole v Hatnom
O uvedenej žiadosti informovala prítomných starostka obce. V prípade schválenia dotácie sa
bude obec podieľať 5 % účasťou na spolufinancovaní tohto zámeru. Spolufinancovanie obce je
zahrnuté aj v schválenom rozpočte na rok 2014 vo výške 1500 EUR.
Prítomní poslanci zobrali uvedenú informáciu na vedomie.
12. Správa komisie verejného záujmu – oznámenie funkcií a majetku starostky obce
Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo, že predložila na preskúmanie stálej komisie
verejného záujmu písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
v zmysle čl. 7) ods. 1) Ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov.
Túto informáciu zobrali prítomní na vedomie.
13. VO – ponuka LED svietidiel
V tomto bode starostka obce informovala prítomných so zámerom postupnej výmeny starých
svietidiel na verejnom osvetlení so spotrebou 50 W novými LED svietidlami, ktoré majú 15 W
spotrebu. Návratnosť pri jednom svietidle vychádza do jedného roka. Po prerokovaní uvedeného
OZ konštatovalo, potrebu prehodnotenia životnosti svietidiel a záručnej doby z ponuky na trhu
a uložilo starostke obce pri ich nákupe vychádzať z týchto kritérií.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
14. Zmena člena protipovodňovej komisie
- členka povodňovej komisie Mgr. Jozefína Šarlayová bola nahradená p. Antonom Šípkom.
OZ zobralo túto informáciu na vedomie.
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15. Zrušenie programového rozpočtovania
Starostka obce predložila návrh o neuplatňovaní programov obce pri predkladaní rozpočtu 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, počnúc rokom 2014. Po prerokovaní uvedeného obecné zastupiteľstvo schvaľuje
zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry počnúc rokom 2014.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
16. Diskusia
Nevystúpil nikto s prítomných.
17. Návrh na uznesenie
Predniesla Jozefína Šarlayová /tvorí prílohu k zápisnici/
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
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 : Anton Šípek

Dušan Hladký

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

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

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

Mgr. Iveta Žilovcová
starostka obce

