ZÁPISNICA
z 21. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatnom
Dátum konania : 30. máj 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.
Milana Seka a Pavla Ištoka. 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, preto požiadala prítomných hlasovať o navrhnutom programe.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
Program rokovania :
1. Otvorenie, návrh zapisovateľky a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu rokovania
3. Úprava rozpočtu
4. Vyhovenie upozorneniu prokurátora
5. Diskusia
7. Záver

3. Úprava rozpočtu
Predložila na prerokovanie starostka obce. Konštatovala, že na odstránenie kalamitného stavu
spôsobeného povodňami zo dňa 27.5., 28.5. a 29.5.2014, kedy bol vyhlásený II. stupeň protipovodňovej aktivity bolo potrebne vykonať protipovodňové opatrenia na malých vodných tokoch
v obci, výkopovými prácami pracovnými strojmi. Do odstraňovania následkov povodne bol
zapojený aj obecný traktor. Na úhradu týchto výdavkov s tým spojených navrhla zapojiť do rozpočtu
prostriedky z rezervného fondu vo výške 2 219,00 EUR.
Po prerokovaní tohto bodu obecné zastupiteľstvo schválilo návrh starostky na úpravu rozpočtu –
rozpočtové opatrenie č. 2, ktoré obsahuje úpravu rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie a položiek
ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa 0
4. Vyhovenie upozorneniu prokurátora
Starostka informovala prítomných o vykonaní previerky Okresnou prokuratúrou v Považskej Bystrici
dňa 15.5.2014, ktorou bolo zistené, že obec Hatné nevydala VZN o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách v zmysle § 36 ods. 7 písm. d) zákona č. 442/2002 Z. z. od účinnosti jeho
novely vykonanej zákonom č. 230/2005 Z. z..
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo upozornenie prokurátora č. Pd 75/14/3306-3 zo dňa 15.5.2014,
ktorému vyhovuje, a ukladá starostke obce predložiť na nasledujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hatnom návrh tohto VZN.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
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5. Diskusia
Nevystúpil nikto s prítomných.
6. Návrh na uznesenie
Predniesla Jozefína Šarlayová /tvorí prílohu č. 1 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 : Milan Seko

Pavol Ištok

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

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

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

Mgr. Iveta Žilovcová
starostka obce

