ZÁPISNICA
z 22. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatnom
Dátum konania : 30. júna 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 Seka a Pavla Braciníka. 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 ďalšie body - prerokovanie platu
starostky obce, kontrola plnenia Uznesenia č. 21/2014 a predloženie návrhu VZN č. 69/N/2014 v zmysle
zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a požiadala prítomných hlasovať
o navrhnutom programe a jeho doplnku.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
Program rokovania :
1. Otvorenie, návrh zapisovateľky a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu rokovania
3. Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
4. Prerokovanie záverečného účtu
5. Voľba hlavného kontrolóra obce – vyhlásenie výberového konania, určenie
rozsahu pracovného úväzku
6. Oslavy – deň obce
7. Prerokovanie platu starostky obce
8. Kontrola plnenia z Uznesenia č. 21/2014 a predloženia návrhu VZN č. 69/N/2014
9. Určenie volebného obvodu a schválenie počtu poslancov na volebné obdobie
r.2015 - 2018
10. Určenie úväzku starostu na volebné obdobie r. 2015 – 2018
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

3. Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za r. 2013
K hospodáreniu obce za rok 2013 predložila písomné stanovisko hlavná kontrolórka obce p. Viera
Seková, v ktorom konštatovala, že Záverečný účet obce Hatné spĺňa všetky náležitosti, je spracovaný
v súlade s ustanoveniami § 16 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Riadna účtovná závierka za r. 2013 a hospodárenie obce za r. 2013 boli v súlade s § 9 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy. Výsledok rozpočtu za r. 2013 t. j. príjmy – výdavky = 4 650,17 EUR
/prebytok/ navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu. Odporúča obecnému zastupiteľstvu, aby sa
prerokovanie Záverečného účtu obce Hatné za rok 2013 uzatvorilo výrokom „celoročné hospodárenie sa
schvaľuje bez výhrad“.
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4. Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2013
Záverečný účet obsahuje tieto časti :
1. Rozpočet obce na rok 2013
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013
4. Použitie prebytku hospodárenia ( vysporiadanie schodku) za rok 2013
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktíva a pasív k 31.12.2013
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám –
podnikateľom podľa §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči :
- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie programov obce
13. Návrh na uznesenie
Záverečný účet Obce Hatné za rok 2013 vypracovala ekonómka obce Jozefína Šarlayová, ktorý bol
doručený pred zasadnutím obecného zastupiteľstva všetkým poslancom a zverejnený na úradnej
tabuli obce od 15.6.2014 do 30.6.2014.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za
rok 2013. Po jeho prerokovaní:
1/ schvaľuje Záverečný účet obce Hatné za rok 2013 a schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad.
2/ Schvaľuje použitie prebytku rozpočtu v sume 4 650,17 EUR zisteného podľa ustanovenia § 10 ods.
3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
5. Voľba hlavného kontrolóra obce
Hlavná kontrolórka obce p. Viera Seková sa zo zdravotných dôvodov vzdala svojej funkcie a ukončila
dohodou pracovný pomer s Obcou Hatné k 30.6.2014. Na základe uvedeného Obecné zastupiteľstvo v
Hatnom v zmysle § 18a ods. 2/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení :
a) vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra na deň 04.09.2014,
b) vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra od 15.7.2014 do 21.8.2014.
Kandidáti na uvedenú funkciu musia doručiť písomnú prihlášku s dokladmi o splnení
kvalifikačných predpokladov a výpisom z registra trestov v zalepenej obálke s názvom „Voľba
hlavného kontrolóra – neotvárať“ do 21.8.2014 na Obecný úrad v Hatnom.
c) Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 ods. 4, písm. j) zákona SNR č. 369/1990 Zb., určuje rozsah
úväzku pre hlavného kontrolóra na 7 %, t. j. 11,5 hod. mesačne.
Oznam o voľbe a podmienkach výberového konania bol zverejnený na úradnej tabuli od
od 1.7.2014.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa 0
6. Oslavy – deň obce
Dátum konania osláv obce bol stanovený na deň 9.8.2014. Starostka obce sa s obecným
zastupiteľstvom dohodĺa na rozdelení úloha a organizácii podujatia.
Prítomní zobrali na vedomie.
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7. Prerokovanie platu starostky obce podľa zákona č. 154/2011 Z z.
V tomto bode prítomní poslanci prerokovali a schválili plat starostke obce, ktorý je súčinom priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického
úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok. Za rok 2013 je to suma 824,00 EUR a násobku podľa
§ 4 ods. l) citovaného zákona podľa počtu obyvateľov t. j. 1,65. Výsledná suma 824 x 1,65 = 1359,60,
zaokrúhlená na celé EURO nahor je 1 360,00 EUR.. Zvýšenie platu prítomní schválili o 10 % ,
o sumu 136,00 EUR. Výsledný plat starostky od 1.1.2014 činí 1 496,00 EUR.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa 0
8. Kontrola plnenia z Uznesenia č. 21/2014 a predloženia návrhu VZN č. 69/N/2014
o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku
a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok
Uznesením č. 21/2014 z 30.5.2014 obecné zastupiteľstvo uložilo starostke obce predložiť
na nasledujúce zasadnutie OZ návrh VZN v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a kanalizáciách. Starostka obce predložila na prerokovanie uvedený návrh VZN č.
69/N/2014, ktorý bude zverejnený na úradnej tabuli obce od 1.7.2014 k pripomienkovaniu.
OZ konštatovalo, že uznesenie bolo splnené.
9. Určenie volebného obvodu a schválenie počtu poslancov na volebné obdobie r.2015 - 2018
V tomto bode Obecné zastupiteľstvo v Hatnom podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov určilo, že obecné zastupiteľstvo v nasledujúcom volebnom období bude mať 7 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode
utvorenom pre celú obec.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa
10. Určenie úväzku starostu na volebné obdobie r. 2015 – 2018
Po prerokovaní uvedeného OZ podľa § 11 ods. 4/ písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje, že vo volebnom období 2015 – 2018 bude
starosta obce Hatné vykonávať funkciu v celom rozsahu – na plný úväzok.
Hlasovanie: za 7 proti 0, zdržali sa 0
11. Diskusia
Nevystúpil nikto s prítomných.
12. Návrh na uznesenie
Predniesla Jozefína Šarlayová /tvorí prílohu č. 1 k zápisnici/
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
13. 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 Seko

Pavol Braciník

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

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

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

Mgr. Iveta Žilovcová
starostka obce

