ZÁPISNICA
zo 8. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatnom
Dátum konania : 05. máj 2016
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 Ištoka. Zapisovateľka Jozefína Šarlayová pracovníčka obce. Proti navrhnutým
nemali prítomní pripomienky.
Hlasovanie: za 6, 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 6, proti 0, zdržali sa 0
Program :
1. Otvorenie, návrh zapisovateľky a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu rokovania
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina –
ponuka rekonštrukcie VO – schválenie zámeru
5. Návrh na úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie 1/2016
6. Delegovanie zástupcu OZ do Rady školy pri MŠ Hatné na roky 2016 - 2020
7. Schválenie projektového zámeru – RO MŽP – OP KŽP: Triedený zber komunálneho odpadu v obci Hatné
8. Zmluva s firmou Premier Consulting EU, s.r.o., Hadovská cesta 870, 945 01
Komárno na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a externý
manažment v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na MŽP
SR
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
3. Kontrola plnenia uznesení
Na predchádzajúcich zasadnutiach OZ prijalo unesenia, ktoré mali schvaľovací charakter.
4. Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina – ponuka
rekonštrukcie VO – schválenie zámeru
Obecné zastupiteľstvo v Hatnom po predloženej svetelnotechnickej štúdii od SSE, a.s., súhlasí
s navrhnutým riešením. Zároveň schvaľuje – zámer
vyhlásiť verejné obstarávanie – „ Poskytovanie služby verejného osvetlenia (ďalej ken „VO“)
v obci Hatné, ktorej predmetom je komplexné zabezpečenie prevádzky sústavy VO na požadovanej
technickej úrovni vrátane dodania energií a ostatných služieb potrebných pre zabezpečenie služieb
osvetlenia obce Hatné v požadovanom rozsahu a kvalite v súlade s normami STN, s predpokladanou
hodnotou zákazky maximálne 60 000 EUR bez DPH, ktorú vyhlási obec Hatné ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služby verejného osvetlenie na
dobu 15 rokov.
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržali sa 0

-25. Návrh na úpravu rozpočtu
Predložila na rokovanie starostka obce podľa jednotlivých položiek ekonomickej rozpočtovej
klasifikácie – rozpočtové opatrenie č. 1/2016. Prítomní poslanci schválili predložený návrh
- rozpočtové opatrenie č. 1/2016 tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržali sa 0
6. Delegovanie zástupcu OZ do Rady školy pri MŠ Hatné na roky 2016 – 2020
Z dôvodu skončenia funkčného obdobia členov „Rady školy pri MŠ Hatné“ (2012 – 2015) a potreby
voľby členov na nasledujúce funkčné obdobie (2016-2020) OZ po prerokovaní tohto bodu – deleguje
za člena do uvedeného orgánu poslanca Pavla Ištoka, Hatné č. 134 ako delegáta za obec na funkčné
obdobie 4 rokov (2016-2020).
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 0
7. Schválenie projektového zámeru
V tomto bode starostka obce informovala prítomných o možnosti čerpania finančných prostriedkov
v rámci operačného programu Ministerstva životného prostredia SR - Kvalita životného prostredia na
realizáciu projektu „Triedený zber komunálneho odpadu v obci Hatné“, na základe ktorého môže
obec nakúpiť komunálnu techniku, potrebnú na zhodnocovanie triedeného komunálneho odpadu
v obci. Spolufinancovanie obce na realizácii je vo výške 5 % z oprávnených výdavkov projektu.
Po prerokovaní uvedenú informáciu prítomní poslanci zobrali na vedomie a schválili predložený
zámer.
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržali sa 0
8. Zmluva s firmou Premier Consulting EU, s.r.o., Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno na
vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a externý manažment v rámci
Operačného programu Kvalita životného prostredia na MŽP SR
V tomto bode starostka obce predložila na rokovanie návrh zmluvy s firmou Premier Consulting EU,
s. r. o., Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, ktorej predmetom je vyhotovenie a podanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na
Ministerstvo životného prostredia SR. Po prerokovaní uvedeného, obecné zastupiteľstvo schvaľuje
predložený návrh zmluvy a súhlasí s jej podpísaním starostkou obce.
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržali sa 0
9. Diskusia
Nevystúpil nikto s prítomných.
10. Návrh na uznesenie
Predniesla Mgr. Iveta Žilovcová /tvorí prílohu k zápisnici/
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržali sa 0
11. Záver
Keďže nikto z prítomných nemal k rokovaniu žiadne návrhy ani pripomienky, starostka obce
poďakovala prítomným a ukončila zasadnutie OZ.

Zapísala : Mgr. Iveta Žilovcová

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

Overovateľ zápisnice : Jozef Brhel

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

Pavol Ištok

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

Mgr. Iveta Žilovcová
starostka obce

