ZÁPISNICA
zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatnom
Dátum konania : 9. marec 2016
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.
Jozefa Brhela a Milana Seka. Zapisovateľka Jozefína Šarlayová pracovníčka obce. Proti navrhnutým
nemali prítomní pripomienky.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa 0
Schválenie programu rokovania
Starostka obce uviedla, že program zasadnutia bol doručený všetkým poslancom a zverejnený
v zákonom určenej lehote a požiadala prítomných o navrhnutom programe hlasovať.
2.

Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
Program :
1. Otvorenie, návrh zapisovateľky a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu rokovania
3. Kontrola plnenia uznesení
4. PEGO Slovakia, s.r.o., Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica –
návrh na vzájomnú spoluprácu
5. Stredoslovenská energetika a.s. – ponuka na rekonštrukciu a prevádzkovanie VO
6. Informácia o vykonaní kontrolnej činnosti – hlavnej kontrolórky obce,
plán práce kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016
7. Stanoviská hlavného kontrolóra obce :
a) k hospodáreniu obce počas rozpočtového provizória v roku 2016
b) k návrhu rozpočtu na rok 2016 a viacročného rozpočtu na roky 2017 - 2018
8. Prerokovanie návrhu rozpočtu na r. 2016 a viacročného rozpočtu na r. 2017-2018
9. Správa komisie verejného záujmu k oznámeniu funkcií a majetkových
pomerov starostky obce
10. Doplnok č. 4 ÚP Hatné – doplnenie zmien
11. Žiadosť Mariana Seka, Hatné 123 o schválenie zastavovacej štúdie na rodinný dom
na parc. KN-C 458 v k. ú. Hatné, žiadosť Michala Seka, Hatné 64 o schválenie
zastavovacej štúdie na pozemku KN-C č. 538/2, žiadosť o zmenu využitia časti
budovy č. 1, na parc. KN-C 2/2, v k. ú. Hatné
12. Schválenie dokumentu – plán hospodárskeho rozvoja obce Hatné na roky
2016 - 2022
13. Prerokovanie platu starostky obce
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. Záver
3. Kontrola plnenia uznesení
Na predchádzajúcich zasadnutiach OZ prijalo unesenia, ktoré mali schvaľovací charakter.
4. PEGO Slovakia, s.r.o. – návrh na vzájomnú spoluprácu
V tomto bode p. Peter Gorek – konateľ spoločnosti PEGO Slovakia, s.r.o., so sídlom Sládkovičova
2545, 017 01 Považská Bystrica prezentoval OZ návrh na vzájomnú spoluprácu, ktorej predmetom je
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prenájom stĺpov vo vlastníctve obce, na ktorých sú rozvody pre obecný rozhlas a KT
na umiestnenie optických káblov pre spoločnosť PEGO Slovakia, s.r.o., za účelom vybudovania
optickej siete pre kamerový systém obce, optický internet a digitálnu televíziu pegonet.
Za využitie oporných bodov sa užívateľ zaväzuje poskytnúť zdarma obce tieto služby :
- pripojenie do internetu pre Obecný úrad Hatné a obecné organizácie nekomerčného charakteru /napr.
MŠ a i.)
- možnosť prenájmu optickej siete spoločnosti PEGO Slovakia s.r.o., na budovanie a ďalšie rozširovanie
Obecného kamerového systému.
Po prerokovaní uvedeného obecné zastupiteľstvo súhlasí s predloženou ponukou.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
5. Stredoslovenská energetika – ponuka na rekonštrukciu VO a jeho prevádzkovanie
- uvedenú ponuku osobne prezentoval prítomným zástupca SSE, a.s., p. Zigo. V predloženom návrhu
je zo strany SSE, a.s., výmena a doplnenie svietidiel verejného osvetlenia a ich prevádzkovanie na
dobu 15 rokov. Podrobné podmienky o poskytovaní služby budú dohodnuté v zmluve na základe
vypracovania svetelno-technickej štúdie, kde bude upresnená aj cena za poskytované služby.
Po prerokovaní tohto bodu prítomní poslanci súhlasili s vypracovaním zmluvy na základe uvedenej
ponuky.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
6. V tomto bode predložila na rokovanie hlavná kontrolórka obce :
a) správu z vykonanej kontrolnej činnosti,
b) plán práce kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016
Obecné zastupiteľstvo uvedenú správu prerokovalo a informáciu o výsledku kontroly zobralo na
vedomie, tvorí prílohu k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo predložený plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
7. Stanoviská hlavného kontrolóra obce – predložila hlavná kontrolórka :
a) k hospodáreniu obce počas rozpočtového provizória
Uvedenú informáciu prítomní poslanci zobrali na vedomie.
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Hatné na rok 2016 a viacročného
rozpočtu na roky 2017 – 2018. V uvedenom dokumente odporučila obecnému zastupiteľstvu
v Hatnom predložený návrh rozpočtu na rok 2016 schváliť a na roky 2017 -2018 zobrať na
vedomie.
Prítomní poslanci uvedenú informáciu zobrali na vedomie.
8. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2016 a návrhu viacročného rozpočtu na r. 2017 -2018
Predložila na rokovanie starostka obce. Návrh rozpočtu na uvedené roky bol zverejnený na
na úradnej tabuli obce k pripomienkovaniu od 22.2.2016 do 08.3.2016. Starostka obce konštatovala,
že k predloženému návrhu neboli na Obecný úrad v Hatnom doručené žiadne pozmeňovacie
návrhy. Po prerokovaní predloženého návrhu prítomní poslanci schválili rozpočet obce Hatné na
rok 2016 a viacročný rozpočet na r. 2017 – 2018 zobrali na vedomie.
Rozpočet na rok 2016 bol schválený podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 209 897,00 EUR.
a) Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový : bežné príjmy vo výške 205 926,00 EUR,
bežné výdavky vo výške 175 815,00 EUR. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 30 111,00 EUR
bude použitý na krytie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 13 214,00 EUR a výdavkové
finančné operácie vo výške 16 897,00 EUR.
b) Kapitálový rozpočet bol schválený ako schodkový : v príjmovej časti vo výške 0,00 EUR,
vo výdavkovej časti vo výške 13 214,00 EUR. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške
13 214,00 EUR bude krytý prebytkom bežného rozpočtu.
c) Príjmové finančné operácie boli schválené vo výške 3 971,00 EUR, výdavkové finančné
operácie vo výške 20 868,00 EUR. Zostatok finančných operácií vo výške 16 897,00 EUR
bude krytý prebytkom bežného rozpočtu.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0

-39. 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.
Komisia verejného záujmu v zložení : predseda : Jozef Brhel, členovia : Milan Seko a Anton Seko na
svojom zasadnutí dňa 7.3.2016 preskúmala predložené oznámenie a o výsledku informovala OZ.
Zápisnica zo zasadnutia KVZ tvorí prílohu k zápisnici.
Túto informáciu zobrali prítomní na vedomie.
10. Doplnok do ÚPNZ č. 4 – žiadosti :
a) od Zdenky Adamčíkovej, SNP 1449/54, 01701 Považská Bystrica a Viery Ješíkovej, Udiča 104
o zmenu využitia funkčnej plochy – parc. KN-E 184, v k. ú. Hatné, lokalita Zástudnie, ako plochu
na IBV,
b) od Lucie Drblíkovej, Hatné 25, 018 02 Dolná Mariková o zmenu funkčnej plochy – parc. KN-C
č. 822/2 v k. ú. Hatné, lokalita Zástudnie, ako plochu na IBV.
Po prerokovaní žiadostí obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu funkčných plôch v uvedenej
lokalite.
Hlasovanie : za 7, proti: 0, zdržali sa : 0
c) Žiadosť od Petra Seka, bytom Hatné č. 161 o zmenu využitia funkčnej plochy – parcely KN-E
č. 345 v k. ú. Hatné, lokalite Pole na plochu IBV.
Po prerokovaní žiadosti obecné zastupiteľstvo konštatuje, že vzhľadom k tomu, že v uvedenej
lokalite je umiestnený vodný zdroj pre zásobovanie celoobecného vodovodu a celkovú rozlohu
danej lokality sa až po prerokovaní so spracovateľkou územného plánu navrhne podiel
začlenenia z celkovej plochy do ÚPNZ na IBV. Žiadateľ bude oboznámený s tým, že prístupovú
cestu, inžinierske siete a vypracovanie zastavovacej štúdie si bude riešiť na vlastné náklady.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
11. Žiadosti o schválenie zastavovacej štúdie a o zmenu využitia časti budovy
a) od Michala Seka, bytom Hatné č. 64 a Moniky Brodňanskej, bytom Hatné č. 200 o doplnenie
do jestvujúcej urbanistickej štúdie, vypracovanej Ing. Arch. Zdenkou Brzou – stavbu rodinného
domu, na pozemku – parc. č. KN-C 538/2 v lokalite Niva, k. ú. Hatné,
b) od Mariana Seka, Hatné 123 schválenie zastavovacej štúdie na rodinný dom, na parcele KN-C
č. 458 v k. ú. Hatné, v lokalite Sánka.
Po prerokovaní doručených žiadostí, obecné zastupiteľstvo schvaľuje zastavovacie štúdie na
na pozemkoch uvedených v žiadostiach.
Hlasovanie : za 7, proti 0 ,zdržali sa 0
c) Žiadosť od Ľubomíra Barninca, bytom SNP 1432/18-3, 017 04 Považská Bystrica o zmenu
využitia časti budovy č. 1, na prac. KN-C č. 2/2 v k. ú. Hatné (bývalá predajňa potravín) na :
prestavba, prístavba, nadstavba kancelárskych priestorov a bytov.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
12. Schválenie dokumentu – „Program rozvoja obce Hatné na roky 2016 – 2022
predložila na prerokovanie starostka obce. Predstavuje strednodobý rozvojový dokument, ktorý
je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje
ciele a priority ustanovené v programe vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec
nachádza. Strategický dokument obce Hatné bol spracovaný v súlade s Metodikou na vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce podľa zákona č. 539/2008
Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z.. Dokument je vypracovaný na obdobie rokov 2016 – 2022.
Verejné pripomienkovanie prebiehalo v termíne 20.11.2015 – 30.11.2015. Dokument bol
uverejnený na internetovej stránke obce Hatné. Priamo boli oslovené subjekty : ELBAS, s.r.o.,
Hatné a Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková. Počas verejného pripomienkovania
neboli doručené žiadne pripomienky.
Prítomní poslanci prerokovali predložený dokument a z ich strany neboli proti nemu vznesené
žiadne pripomienky.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo schválilo predložený dokument.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa : 0

-413. Prerokovanie platu starostky obce podľa zákona č.
a) 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 2015 je to suma 883,00 EUR
a násobku podľa § 4 ods. l) citovaného zákona podľa počtu obyvateľov t. j. 1,65. Výsledná suma
883 x 1,65 = 1 456,95, zaokrúhlená na celé EURO nahor je 1 457,00 EUR.. Zvýšenie platu
prítomní schválili o 30 % , t. j. o sumu 438,00 EUR.
Výsledný plat starostky od 1.1.2016 činí 1 895,00 EUR.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa 0

14. Diskusia
Nevystúpil nikto s prítomných.
15. Návrh na uznesenie
Predniesla Jozefína Šarlayová /tvorí prílohu k zápisnici/
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
16. Záver
Keďže nikto z prítomných nemal k rokovaniu žiadne návrhy ani pripomienky, starostka obce
poďakovala prítomným a ukončila zasadnutie OZ.

Zapísala : Jozefína Šarlayová

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

Overovateľ zápisnice : Jozef Brhel

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

Milan Seko

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

Mgr. Iveta Žilovcová
starostka obce

