ZÁPISNICA
z 22. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatnom
Dátum konania : 22. jún 2017
Prítomní :

5 - 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 5 poslancov. Za overovateľov zápisnice navrhla p.
Pavla Ištoka a Dušana Hladkého. Zapisovateľka Jozefína Šarlayová pracovníčka obce. Proti navrhnutým
nemali prítomní pripomienky.
Hlasovanie: za 5, 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 2 body: úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie
č. 1 a plán práce kontrolnej činnosti na II. polrok, vykonávanej hlavnou kontrolórkou obce - 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 5, proti 0, zdržali sa 0
Program :
1. Otvorenie, návrh zapisovateľky a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu rokovania
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2017
5. Prerokovanie záverečného účtu obce Hatné za r. 2017
6. Použitie prebytku rozpočtu za rok 2017
7. Návrh VZN č. 84/N/2018 o podmienkach držania psov na území obce Hatné schválenie
8. Prerokovanie upozornenia prokurátora č. Pd 83/18/3306-2 zo dňa 25.5.2018
9. Návrh VZN č. 83/N/2018 o organizácii miestneho referenda - schválenie
10. Návrh VZN č. 85/N/2018 obce Hatné o spôsobe náhradného zásobovania pitnou
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu
žúmp - schválenie
11. Zapojenie rezervného fondu do rozpočtu obce
12. Určenie počtu poslancov OZ obce Hatné na celé nasledujúce volebné obdobie r.
2018 – 2022
13. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Hatné na celé nasledujúce volebné
obdobie r. 2018 - 2022
14. Stanovenie výšky ceny za hodinu služby obecným traktora CASE IH ev. č.
PB 656 YE
15. Schválenie komunitného plánu obce na r. 2018 – 2022
16. Rôzne
17. Návrh na úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1.
18. Plán kontrolnej činnosti vykonávanej hlavnou kontrolórkou obce na II. polrok 2018
19. Diskusia
20. Návrh na uznesenie
21. Záver
3.

Kontrola plnenia uznesení
Predchádzajúce uznesenie malo schvaľovací charakter.
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4. K bodu č. 4)
K záverečnému účtu obce za rok 2017 predložila písomné stanovisko hlavná kontrolórka obce Ing.
Anna Hoštáková, 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, obsahuje údaje o rozpočtovom hospodárení za uvedený rok. Návrh záverečného účtu za r.
2017 bol zverejnený na úradnej tabuli obce k verejnej diskusii od 24.05.2018 do 08.06.2018.
Riadna účtovná závierka za r. 2017 a hospodárenie obce za r. 2017 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 a vyjadruje skutočnú finančnú situáciu obce k 31.12.2017. Riadna účtovná závierka
bude overená nezávislým audítorom v zmysle zákona č.431/2002 z. z. o účtovníctve. Výsledok rozpočtu
za r. 2017 t. j. príjmy – výdavky = 15 158,48 EUR /prebytok/.
Prebytok rozpočtu vo výške 15 158,48 EUR navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu. Odporúča
obecnému zastupiteľstvu, aby sa prerokovanie Záverečného účtu obce Hatné za rok 2017 uzatvorilo
výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.
Uvedenú informáciu zobralo OZ na vedomie.
K bodu 5):
a) Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2017
Záverečný účet obsahuje tieto časti :
1. Rozpočet obce na rok 2017
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
4. Prebytok /schodok rozpočtového hospodárenia za r. 2017
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov ( rezervného fondu) a sociálneho
fondu)
6. Bilancia aktíva a pasív k 31.12.2017
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
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 plnenia programov obce
Záverečný účet Obce Hatné za rok 2017 vypracovala ekonómka obce Jozefína Šarlayová, bol
doručený pred zasadnutím obecného zastupiteľstva všetkým poslancom a zverejnený na úradnej
tabuli obce od 24.05.2018 do 08.06.2018.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za
rok 2017. Po jeho prerokovaní:
schvaľuje Záverečný účet obce Hatné za rok 2017 a schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0
K bodu 6)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtu v sume 15 158,00 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 5, proti 0, zdržali sa 0
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Starostka obce predložila na rokovanie návrh VZN č. 84/N/2018 o niektorých podmienkach
držania psov na území obce Hatné, ktorý bol zverejnený na internetovej stránke obce od 7.6.2018. Po
jeho prerokovaní obecné zastupiteľstvo schválilo uvedené VZN, ktorým sa ruší VZN obce Hatné č.
41/N/2008 o podmienkach držania psov na území obce.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0
K bodu 8)
V tomto bode obecné zastupiteľstvo prerokovalo „Upozornenie prokurátora č. Pd 83/18/3306-2 zo
dňa 25.5.2018 a „Doplnenie k upozorneniu prokurátora č. Pd 83/18/3306-3 zo dňa 5.6.2018 od Okresnej
prokuratúry, Považská Bystrica za účelom odstránenia porušenia ustanovenia podľa §4 ods.5 písm.a) bod
4 zákona č. 369/1990 Zb., podľa ktorého obec vo veciach územnej samosprávy ustanoví nariadením
podrobnosti o organizácii miestneho referenda /ods. 3 písm. m) a §11a/.
Prítomní poslanci zobrali upozornenie prokurátora na vedomie.
K bodu 9)
Na základe upozornenia prokurátora starostka obce predložila na rokovanie VZN č. 83/N/2018
o organizácii miestneho referenda. Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený
na internetovej adrese obce dňa 07.6.2018.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložené VZN.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0
K bodu 10)
Uznesením OZ č. 18/2017 zo dňa 8.12.2017, na základe protestu prokurátora obecné zastupiteľstvo
zrušilo VZN č. 69/N/2014 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp. Na základe uvedeného starostka obce predložila na
rokovanie nové VZN č. 85/N/2018 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp. Po prerokovaní OZ schvaľuje predložené
VZN.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0
K bodu 11)
V tomto bode starostka obce informovala prítomných o pridelení dotácie z Environmentálneho fondu
na realizáciu projektu – zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ vo výške 96 500,00 EUR.
Konštatovala, že celkové náklady na rekonštrukciu budovy činia 143 158,00 EUR, obec musí
dofinancovať z vlastných zdrojov sumu 46 658,00 EUR. Rozpočet na rok 2018 bol schválený vo
výške 24 550,00 EUR, zostatok prostriedkov vo výške 22 108,00 EUR navrhla pokryť úpravou rozpočtu
- presun z položky rekonštrukcia KD 14 500,00 EUR a sumu 7 608,00 EUR pokryť z prostriedkov
rezervného fondu. Po prerokovaní tohto bodu obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie
a zapojenie do rozpočtu prostriedky z rezervného fondu vo výške 7 608,00 EUR na financovanie
rekonštrukcie budovy MŠ Hatné.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0
K bodu 12)
Obecné zastupiteľstvo v Hatnom určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie vo volebnom
obvode č. 1 na roky 2018 – 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Hatné: 7
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0
K bodu 13)
Obecné zastupiteľstvo obce Hatné určuje v súlade s § 11 ods. 4/ písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022
rozsah výkonu funkcie starostu obce Hatné takto: na plný úväzok – 100 %.
Hlasovanie: za 5 proti 0, zdržali sa 0

K bodu 14)
V tomto bode obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo cenu za hodinu služby
obecným traktorom CASE IH PB 656YE: pre podnikateľov 28,00 EUR, pre občanov
s pobytom mimo obce Hatné 24,00 EUR a 22,00 EUR pre občanov z obce Hatné za hodinu
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jazdy, prípadne práce traktorom okrem času za stojné.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0
K bodu 15)
V tomto bode predložila starostka obce na rokovanie „Komunitný plán sociálnych služieb obce
Hatné na r. 2018 – 2022“, ktorý bol vypracovaný v súlade s národnými prioritami rozvoja sociálnych
služieb s ohľadom na miestne špecifiká a potreby. Po prerokovaní prítomní poslanci schválili predložený
komunitný plán.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0
K bodu 16)
V tomto bode starostka obce informovala prítomných:
a) o príprave kultúrneho podujatia: Deň obce Hatné“, ktoré sa bude konať dňa 7.7.2018.
b) O návrhu zmluvy o výpožičke podperných bodov od Stredoslovenskej distribučnej, a. s., ako
ich vlastníka a prevádzkovateľa. Do predmetu zmluvy žiadajú identifikovať všetky verejnoprospešné
zariadenia v majetku obce, t. j. verejné osvetlenie, obecný rozhlas, prípadne iné, ktoré boli
v minulosti na podperných bodoch namontované.
Obecné zastupiteľstvo zobralo uvedenú informáciu na vedomie a starostke obce odporučilo zatiaľ
neuzatvárať zmluvný vzťah v uvedenej veci.
Hlasovanie: 5, proti 0, zdržali sa 0
K bodu 17)
Návrh na úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1, predložila na rokovanie starostka obce.
Prítomní poslanci schváli navrhnutú úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1 tvorí prílohu
k zápisnici.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0
K bodu 18)
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 predložila na rokovanie hlavná kontrolórka obce
Ing. Anna Hoštáková. Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo schválilo predložený plán kontrolnej
činnosti.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa0
19. Diskusia
Nevystúpil nikto s prítomných.
20. Návrh na uznesenie
Predniesla Jozefína Šarlayová /tvorí prílohu k zápisnici/
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržali sa 0
21. 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 : Dušan Hladký
Pavol Ištok

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

Mgr. Iveta Žilovcová
starostka obce

