ZÁPISNICA
z 23. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatnom
Dátum konania : 26. september 2018
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.
Jozefa Brhela a Pavla Braciníka. 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, navrhla doplniť do programu 3 body: schválenie odmien poslancom obecného
zastupiteľstva a odmeny hlavnej kontrolórke obce, predloženie správy z kontrolnej činnosti hlavnou
kontrolórkou obce a požiadala prítomných o navrhnutom programe a doplnku do programu hlasovať.
Prítomní poslanci schválili navrhnutý program a jeho doplnok tak, ako bol predložený starostkou obce.
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržali sa 0
Program po zmene:
1. Otvorenie, návrh zapisovateľky a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu rokovania
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Predloženie správy nezávislého audítora
5. Schválenie spolupráce s firmou Credit Audit, s.r.o., Fedinova 16/A, 851 05
Bratislava k vykonaniu auditu účtovnej závierky obce Hatné za rok 2018
6. Prerokovanie návrhu GP č. 80/2018 vyhotoveného Ing Františkom Skušekom na
zameranie cesty pri Skale
7. Pridelenie nájomného 2 – izbového bytu v bytovom dome č. 200
8. a) Schválenie spôsobu prevodu vlastníctva – traktor ZETOR 77-45 obchodnou
verejnou súťažou podľa ust. §281 až 288 Obchodného zákonníka, na základe
§9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
9. Úprava rozpočtu
10. Schválenie odmien poslancom obecného zastupiteľstva a odmeny hlavnej
kontrolórke obce
11. Predloženie správy z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. Záver
3.

Kontrola plnenia uznesení
Predchádzajúce uznesenie malo schvaľovací charakter.
K bodu č. 4)
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
2017 audítorom.
b) Predniesla :
1. „Správu z auditu účtovnej závierky k 31 . decembru 2017“ , 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.
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Podľa názoru audítora , účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej
situácie obce Hatné k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa
k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. 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 2017 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 zákona o rozpočtových pravidlách.
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
27.8.2018.
Prítomní poslanci zobrali správy nezávislého audítora na vedomie.
K bodu 5):
Starostka obce predložia návrh na Schválenie spolupráce s firmou CREDIT AUDIT, s.r.o, Fedinova
16/A, 851 05 Bratislava, k vykonaniu auditu účtovnej závierky obce Hatné za r. 2018.
Po prerokovaní tohto bodu obecné zastupiteľstvo schvaľuje uvedenú spoluprácu.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 0
K Bodu 6):
V tomto bode prítomní poslanci prerokovali a schválili GP č. 80/2018 vyhotovený Ing Františkom
Skušekom , ktorým boli novovytvorené parcely: KN C 637/24, ako diel č.1 o výmere 130 m2, trvalé
trávne porasty, odčlenený z parcely KN-E 626/1, zastavaná plocha o výmere 3869 m2, a diel č. 2
o výmere 24 m2, trvalé trávne porasty, odčlenený z parc. KN-E 629, zastavaná plocha o výmere 220 m2.
Novovytvorená parc. KN-C č. 640/9 o výmere 147 m2, ostatná plocha, ako diel č. 3, odčlenený z parcely
KN-E č. 629 zastavaná plocha o výmere 220 m2. Zamerané parcely budú slúžiť ako prístupové
komunikácie k rodinným domom v lokalite Zákostolčie, ktorej funkčné využitie je určené na výstavbu
RD podľa územného plánu obce Hatné. Po prerokovaní prítomní poslanci schválili zapísanie zmien
vytvorených uvedeným geometrickým plánom do Katastra nehnuteľností.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 0
K bodu 7)
Z dôvodu výpovede nájomnej zmluvy p. Lukášom Huličiakom, Hatné 37 na 2-izbový byt č. 4/2 D
v bytovom dome č. 200, v k. ú. Hatné, obecné zastupiteľstvo na základe predložených žiadostí
a podľa VZN č. 67/N/2013 zo dňa 4.10.2013 o prideľovaní nájomných bytov v bytovom dome č. 200,
schválilo pridelenie uvoľneného bytu p. Matejovi Sekovi, Hatné 127.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 0
K bodu 8)
V tomto bode starostka obce predložila návrh na odpredaj nepotrebného majetku obce –
poľnohospodársky kolesový traktor, Zetor 7745, rok výroby 1990 a traktorový príves sklápací, STS,
MV2-028.
Obecné zastupiteľstvo v Hatnom prerokovalo predložený návrh a :
a) na základe §9 ods.2 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov schvaľuje spôsob
prevodu vlastníctva – kolesový traktor, Zetor 7745, rok výroby 1990 a traktorový príves sklápací,
STS, MV2-028 obchodnou verejnou súťažou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka ( zák.
Ač. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).
b) Na základe §9 ods.2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí schvaľuje podmienky
obchodnej verejnej súťaže ( tvoria prílohu zápisnice).
c) Zriaďuje komisiu v zložení: p. Dušan Hladký, Pavol Ištok, Pavol Braciník s úlohou vyhodnotiť
vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž a Mgr. Ivetu Žilovcovú ako tajomníka tejto komisie s úlohou
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zabezpečiť obchodnú súťaž po organizačnej a administratívnej stránke.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 0
K bodu 9)
V tomto bode predložila návrh na úpravu rozpočtu účtovníčka obce Jozefína Šarlayová, navrhla použiť
prostriedky z predaja nepotrebného majetku obce na rekonštrukciu Materskej školy Hatné – v rámci
projektu – „zníženie energetickej náročnosti objektu“. Po prerokovaní uvedeného, obecné zastupiteľstvo
schvaľuje úpravu rozpočtu a použitie prostriedkov z predaja majetku obce na rekonštrukciu MŠ Hatné.
Rozpočtové opatrenie č. 2 tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 0
K bodu 10)
V tomto bode prítomní poslanci prerokovali a schválili:
a) odmenu poslancom obecného zastupiteľstva za r. 2018 vo výške 40,00 EUR za účasť na každom
zasadnutí,
b) odmenu hlavnej kontrolórke obce za r. 2018 vo výške 300,00 EUR.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 0
K bodu 11)
V tomto bode predložila na rokovanie hlavná kontrolórka obce správu z kontrolnej činnosti, ktorá
bola zameraná na finančnú kontrolu príjmov a výdavkov pokladne za 1. štvrťrok 2018 – podľa plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018 a konštatovala, že vykonanou kontrolou
nedošlo k porušeniu právnych predpisov. Správa z vykonanej kontroly tvorí prílohu zápisnice.
Uvedenú informáciu prítomní poslanci zobrali na vedomie.
K bodu 12)
V tomto bode vystúpil poslanec Dušan Hladký a podal ústny návrh, aby Obecný úrad vyzval občana
Mariana Seka st., bytom Hatné č. 123 na odstránenie oplotenia z časti obecného pozemku – parc. KN-C
430/1 , zastavaná plocha pri bytovom dome č. 200, ktorý neoprávnene užíva. Uvedený návrh schválili
všetci prítomní poslanci.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 0
13. Návrh na uznesenie
Predniesla Jozefína Šarlayová /tvorí prílohu k zápisnici/
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržali sa 0
14. 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
Pavel Braciník

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

Mgr. Iveta Žilovcová
starostka obce

