ZÁPISNICA
z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatnom
Dátum konania : 5. decembra 2014
Prítomní :

7 - podľa priloženej prezenčnej listiny

Ospravedlnení : 1
Program :

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a) odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva,
b) zloženie sľubu novozvoleného starostu obce,
c) zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
d) vystúpenie novozvoleného starostu
4. Schválenie programu ustanovujúceho OZ
5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
6. Určenie platu starostu
7. Schválenie VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady od 1.1.2015
8. Prejednanie výroku audítora a výročnej správy obce Hatné za r. 2013
9. Úprava rozpočtu
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Schválenie uznesenia
13. Záver

1. Otvorenie :
Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hatnom otvorila a viedla starostka obce Mgr. Iveta
Žilovcová, ktorá privítala prítomných a oboznámila ich s priebehom a návrhom programu
ustanovujúceho zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice určila p. Dušana Hladkého a Pavla Braciníka , za zapisovateľa Jozefínu
Šarlayovú, pracovníčku Obecného úradu v Hatnom.
3. Oznámenie výsledkov volieb
O výslekoch volieb do orgánov samosprávy obce dňa 15.11.2014 informovala prítomných
predsedkyňa miestnej volebnej komisie p. Mária Klabníková. Konštatovala, že v obci bol utvorený
jeden volebný obvod, v ktorom bolo zapísaných 484 voličov oprávnených voliť. Volieb sa zúčastnilo
176 voličov. Za starostu obce bola zvolená s počtom hlasov 156 Mgr. Iveta Žilovcová, Hatné 160.
Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli zvolení p. Anton Seko, Hatné 4 s počtom hlasov
112, Anton Šípek s počtom hlasov 98, Jozef Brhel, Hatné 191 s počtom hlasov 97, Pavol Ištok, Hatné
č. 134 s počtom hlasov 87, Milan Seko, Hatné 184 s počtom hlasov 84, Pavol Braciník, Hatné 168
s počtom hlasov 76 a Dušan Hladký, Hatné 164 s počtom hlasov 70.
Túto informáciu zobrali prítomní na vedomie.
a) Po uvedenej informácii odovzdala novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva osvedčenia o zvolení.
b) Nakoľko za starostku obce bola opätovne zvolená Mgr. Iveta Žilovcová, vyzvala ju
predsedkyňa MVK k zloženiu predpísaného sľubu :
„ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
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zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.
Zloženie sľubu novozvolená starostka písomne potvrdila na osobitnom liste a tvorí prílohu č.2
k zápisnici.
c) Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Novozvolená starostka prečítala sľub poslanca , ktorý znie :
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy
obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne
záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Zloženie sľubu potvrdili svojimi podpismi na osobitnom liste, ktorý tvorí prílohu č. 3 k zápisnici.
d) Vystúpenie novozvoleného starostu
Novozvolená starostka vo svojom príhovore poďakovala bývalým poslancom OZ za doterajšiu
spoluprácu. Poďakovala voličom za prejavenú dôveru a vyzvala novozvolené obecné zastupiteľstvo na spoluprácu v novom volebnom období.
4. Schválenie programu rokovania
Po zložení sľubu poslancov starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé
rokovať a uznášať sa , nakoľko je prítomný plný počet poslancov. Predložila na rokovanie
návrh programu, ktorý bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
5. Zriadenie komisií
Starostka predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na zriadenie komisií :
a) komisia verejného záujmu, ktorej úlohou je prijímanie a preskúmanie písomného
oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce, v zmysle čl.
7) Ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov. Obecné zastupiteľstvo na návrh starostky schvaľuje zriadenie komisie
verejného záujmu a za jej predsedu zvolilo p. Jozefa Brhela, za členov p. Antona Seka
a Milana Seka.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa 0
b) Poriadková komisia , ktorej úlohou je súčinnosť pri riešení podnetov od občanov na porušovanie verejného poriadku a dodržiavania VZN obce.
Obecné zastupiteľstvo na návrh starostky schvaľuje zriadenie poriadkovej komisie a za jej
predsedu zvolilo p. Dušana Hladkého, za členov p. Pavla Braciníka a p. Antona Šípeka.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
c)

Inventarizačná komisia, ktorej úlohou je vykonanie riadnej inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2014 v zmysle ustanovení §§ 29 a 30
Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo na návrh starostky schvaľuje zriadenie inventarizačnej komisie a za
jej predsedu zvolilo p. Dušana Hladkého, členov p. Pavla Ištoka, p. Milana Seka ,
pracovníčku Obce Hatné Jozefínu Šarlayovú a Ivanu Sekovú.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0

6. Určenie platu starostu
Obecné zastupiteľstvo určilo plat starostky obce na základe rozsahu výkonu funkcie, ktorý
bol určený Uznesením OZ č. 22/2014 z 30.6.2014 na plný úväzok a zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí.
Plat starostu 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,
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zaokrúhlená na celé EURO nahor je 1 360,00 EUR. Zvýšenie platu prítomní schválili o 20 % ,
t. j. o sumu 272,00 EUR. Výsledný plat starostky od 5.12.2014 činí 1 632,00 EUR.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa 0
7. Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o zmene a doplnení zákona č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len zákon č. 582/2004 Z. z.) zákonom č. 268/2014 Z. z. s účinnosťou od
15.10.2014 a zákonom č. 333/2014 Z. z. s účinnosťou od 1.12.2014, ktorý zmenil ročnú sadzbu
dane z pozemkov pre pozemky uvedené v písmene d) § 6 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z., t. j. pre
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy tak, že nesmie byť vyššia ako 10-násobok ročnej sadzby dane
z pozemkov podľa § 8 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z., t. j. nesmie byť vyššia ako 2,5 %.
Na základe uvedeného starostka obce predložila na prerokovanie návrh VZN obce č. 71/N/2014
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Hatné, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce od 20.11.2014 do 4.12.20l4.
Po jeho prerokovaní prítomní poslanci schválili predložený návrh a zvyšujú ročnú sadzbu dane
pre pozemky uvedené v Čl. 3 ods. 2 písmena d) tohto VZN na 1,75 %.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa 0
8. Prerokovanie správy audítora, individuálnej výročnej správy obce za r. 2013, správy
o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce
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 2013 audítorom. Predniesla :
„Správu o overení súladu údajov Záverečného účtu obce s údajmi z účtovnej závierky
v zmysle ust. § 23 ods. 5) zákona č. 540/2007 Z. z. “ zo dňa 12. septembra 2014
vypracovanú CREDIT AUDIT, s. r.o., Licencia SKAU č. 291, Fredinova 16/A, 851 05
Bratislava – zodpovedný audítor Ing. Kuklová Renáta Licencia SKAU č. 518 , podľa ktorej
„účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú
situáciu obce Hatné k 31. decembru 2013 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa
skončil k uvedenému dátumu. Účtovná závierka je zostavená v súlade so Zákonom
o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení jeho dodatkov.“
Podľa názoru audítora sú účtovné informácie uvedené v záverečnom účte Obce Hatné
vo všetkých významných súvislostiach v súlade s uvedenou účtovnou závierkou.
b) Správu o preverení súladu hospodárenia obce so zákonom č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, ako aj hospodárenie
s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania
návratných zdrojov financovania od 1. januára do 31. decembra 2013. Za hospodárenie obce
je zodpovedný starosta.
Správa audítora o hospodárení znie – na základe našej previerky sme nezistili žiadne skutočnosti,
na základe ktorých by sme sa mohli domievať, že hospodárenie obce Hatné vykázané
v priložených finančných výkazoch k 31. decembru 2013 neposkytuje verný a objektívny
pohľad.
c) Správu o overení súladu Výročnej správy obce s údajmi v účtovnej závierke v zmysle
ust. § 23 ods. 5) zákona č. 540/2007 Z. z. zo dňa 12. septembra 2014 v nasledujúcom znení :
„ Podľa nášho názoru účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach
finančnú situáciu obce Hatné k 31. decembru 2013 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa
skončil k uvedenému dátumu. Účtovná závierka je zostavená v súlade so Zákonom o účtovníctve.“
Podľa názoru audítora sú uvedené účtovné informácie uvedené vo výročnej správe obce Hatné vo
všetkých významných súvislostiach v súlade s účtovnou závierkou.
Prítomní poslanci zobrali správy nezávislého audítora na vedomie.
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d) Starostka predložila na prerokovanie Individuálnu výročnú správu obce, ktorá je súčasťou
účtovnej závierky k 31.12.2013.
Prítomní poslanci zobrali výročnú správu obce za rok 2013 na vedomie.
e) Správa o výsledku kontrolnej činnosti
Predniesla hlavná kontrolórka obce p. Ing. Anna Hoštáková. Kontrola bola zameraná na :
- dodržiavanie zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach,
- plnenie uznesení za 1. polrok 2014.
Správu o kontrolnej činnosti zobrali prítomní poslanci na vedomie.
9. Návrh na úpravu rozpočtu
Predložila na prerokovanie starostka obce. Prítomní poslanci predložený návrh schválili
a rozpočtové opatrenie č. 5 podľa funkčnej klasifikácie a jednotlivých položiek ekonomickej
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie tvorí prílohu č. 4 k zápisnici.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
10. Rôzne
V tomto bode starostka navrhla obecnému zastupiteľstvu schváliť odmenu hlavnej kontrolórke
obce vo výške 50 EUR vzhľadom k jej schválenému úväzku a rozsahu vykonanej kontrolnej
činnosti. Po prerokovaní uvedeného, obecné zastupiteľstvo schválilo navrhnutú odmenu.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0
11. Diskusia
V diskusii nevystúpil nikto z prítomných.
12. Návrh na uznesenie
Predniesla Jozefína Šarlayová /tvorí prílohu 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 poslancom a ukončila zasadnutie OZ.

Zapísala : Jozefína Šarlayová

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

Overovateľ zápisnice : Dušan Hladký

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

Pavol Braciník

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

Mgr. Iveta Žilovcová
starosta obce

