ZÁPISNICA
z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatnom
Dátum konania : 19. máj 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.
Pavla Braciníka a Jozefa Brhela. 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, preto 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. Úprava rozpočtu
4. Územný plán zóny Hatné – návrh lokalít do Doplnku č. 4
5. Rekonštrukcia kaplnky Sv. Jozefa
6. Diskusia
7. Záver

3. Úprava rozpočtu
Predložila na prerokovanie starostka na základe súčasných potrieb obce : v zmysle nového zákona
o ochrane osobných údajov dala obec vypracovať bezpečnostný projekt – návrh rozpočtu 250,00 EUR,
na základe ukončenia aktualizácie operačného programu WINDOVS XP, bude potrebné zakúpiť nový
počítač, pre nainštalovanie nového operačného systému /z dôvodu nízkej kapacity počítačov
v majetku obce/ – návrh rozpočtu 400,00 EUR, na zakúpenie programového balíka OFIS rozpočet
200,00 EUR a práce súvisiace s uvedenými zmenami 100,00 EUR. Na základe zapojenia sa do
projektu „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ MŠ Hatné získala nový
počítač a interaktívnu tabuľu do prenájmu od Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu, ktorý je
potrebné poistiť – návrh rozpočtu 100,00 EUR, zakúpenie kosačky na kosenie verejných priestranstiev
- návrh rozpočtu 450,00 EUR, zhotovenie pracovného pultu do Školskej jedálne pri MŠ Hatné –
rozpočet 280,00 EUR, zakúpenie kosačky pre 10 b. j. – rozpočet 254,00 EUR, na tento účel zapojiť
prostriedky z fondu opráv, návrh na zmenu položky – údržba strechy na DS Hatné, rozpočet bol na
položke všeobecný materiál – preúčtovať na položku 717 001 – realizácia nových stavieb, nakoľko
DS je evidovaný na nedokončených investíciách. Po prerokovaní návrhu rozpočtu obecné
zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č. 1, ktoré obsahuje podrobnú úpravu rozpočtu podľa
jednotlivých položiek funkčnej klasifikácie a ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie a tvorí
prílohu č. 2 k zápisnici.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 0
4. Územný plán zóny Hatné – návrh lokalít do Doplnku č. 4
V tomto bode prítomní poslanci prerokovali jednotlivé žiadosti od občanov na zapracovanie do
tohto doplnku zmeny funkčných plôch v navrhovaných lokalitách :
- od Ľuboša Seka, Hatné č. 39, Martina Šarlaya 92 a Rudolfa Seka, Hatné 150 – lokalita Podkostolčie –
parc. KNE 430/1, 432/1 433/1 a 434/1 na plochy IBV.
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- od Jozefa Vozatára, bytom Považská Bystrica – prac. KNE 171/1 pri RD č.2 a KNE 168/ lokalita
NIVKA na plochy IBV,
- od Marty Rosinovej, Udiča – Prosné č. 15 – parc. KNE 682 smerom na Klieštinu na plochy IBV,
- od Jozefíny Šarlayovej a Františka Šarlaya, Hatné č. 185 – parcely KNE 701/1, 701/2, 703/1, 703/2
- lokalita Medziriečie na plochy IBV.
Po prerokovaní tohto bodu obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu funkčných plôch v navrhovaných
lokalitách na plochy IBVa túto zmenu zapracovať do Doplnku č. 4 k ÚPN-Z Hatné.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 0
5. Rekonštrukcia kaplnky Sv. Jozefa
V tomto bode starostka informovala o potrebe vykonania rekonštrukcie na stavbe kaplnky Sv. Jozefa
na miestnom cintoríne. Z dôvodu vysokej vlhkosti muriva a podlahy opadávajú omietky. Na základe
zistených informácií je potrebné vykonať potrebné izolácie muriva, čo je možné vykonať len jeho
podrezaním diamantovým lanom. Podľa ponúk od firiem zaoberajúcich sa touto činnosťou bola
doporučená firma OBAKO, s. r. o., Petrova Ves, jej cenová ponuka je cca 2500,00 EUR.
Starostka navrhla financovať potrebné náklady zo zbierky občanov. Po prerokovaní tohto bodu,
prítomní poslanci schválili vyhlásenie verejnej zbierky na tento účel.
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržali sa 0
6. Diskusia
Nevystúpil nikto s prítomných.
7. Návrh na uznesenie
Predniesla Jozefína Šarlayová /tvorí prílohu č. 1 k zápisnici/
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržali sa 0
8. 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

Jozef Brhel

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

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

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

Mgr. Iveta Žilovcová
starostka obce

