ZÁPISNICA
z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatnom
Dátum konania : 06. február 2015
Prítomní :

5 - podľa priloženej prezenčnej listiny

Ospravedlnení : 2
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 Antona Šípeka. Zapisovateľka Mgr. Iveta Žilovcová. 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 a požiadala prítomných hlasovať o navrhnutom programe.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržali sa 0
Program rokovania :
1. Otvorenie, návrh zapisovateľky a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu rokovania
3. Rekonštrukcia MŠ Hatné, návrh projektovej dokumentácie
4. Zmluva o dielo s firmou Premier Consulting, spol. s r.o. – zabezpečenie
implementácie projektu „ Rekonštrukcia MŠ – zníženie energetickej náročnosti“
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver

3. Rekonštrukcia MŠ – návrh projektovej dokumentácie
V tomto bode informovala starostka obce prítomných poslancov s prípravou projektovej dokumentácie
na rekonštrukciu MŠ Hatné – na zníženie energetickej náročnosti objektu, ktorý súvisí so žiadosťou
o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. V projekte je
návrh nového vykurovacieho systému v troch variantách :
a) tepelné čerpadlo – voda – zem,
b) tepelné čerpadlo – vzduch – voda
c) kotol na peletky .
Na základe ekonomických ukazovateľov a reálnych nákladov obecné zastupiteľstvo navrhlo zapracovanie do projektovej dokumentácie pre MŠ vykurovanie peletkami.
Zhotoviteľom prípravných a projektových prác bude firma : Pariter, s.r.o., Hliny 1199/22, Považská
Bystrica, OČO: 44230401.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržali sa 0
4. Návrh zmluvy o dielo – zabezpečenie implementácie k projektu
V tomto bode starostka obce predložila návrh zmluvy s firmou Premier Consulting, spol. s r.o.,
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno na zabezpečenie implementácie projektu „ Rekonštrukcia MŠ –
zníženie energetickej náročnosti objektu“. Predmetom zmluvy sú činnosti spadajúce pod písmeno C,
bodu 2, článku 45, Nariadenia o podpore rozvoja vidieka, súvisiace so žiadosťou o nenávratný
finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Po prerokovaní uvedeného
prítomní poslanci schválili návrh predloženej zmluvy.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržali sa 0

5. Rôzne
Neboli požiadavky.
6. Diskusia
Nevystúpil nikto s prítomných.
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7. Návrh na uznesenie
Predniesla Mgr. Iveta Žilovcová /tvorí prílohu č. 1 k zápisnici/
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržali sa 0
8. 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 : Anton Šípek

Pavol Ištok

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

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

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

Mgr. Iveta Žilovcová
starostka obce

