ZÁPISNICA
Z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatnom
Dátum konania : 6. marec 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 Antona Šípka. Zapisovateľka Jozefína Šarlayová pracovníčka obce. Proti navrhnutým
nemali prítomní pripomienky.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0
Schválenie programu rokovania
Starostka obce uviedla, že program zasadnutia bol doručený všetkým poslancom a zverejnený
v zákonom určenej lehote, navrhla prítomným doplniť do programu prerokovať: správu z kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2016, Zmluvu o dielo s organizáciou – Regiolux s.r.o,
Komenského 5, Trenčín na spracovanie žiadosti o podporu formou dotácie a požiadala prítomných
o navrhnutom programe a jeho doplnku hlasovať.
2.

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 –
nájomná zmluva o prenájme priestoru pre príjem a šírenie telekomunikačných
služieb v obci Hatné
5. Stanoviská hlavného kontrolóra obce :
a) k hospodáreniu obce počas rozpočtového provizória v roku 2017
b) k návrhu rozpočtu na rok 2017 a viacročného rozpočtu na roky 2018 - 2019
6. Prerokovanie návrhu rozpočtu na r. 2017 a viacročného rozpočtu na r. 2018-2019
7. Správa komisie verejného záujmu k oznámeniu funkcií a majetkových
pomerov starostky obce
8. Doplnok č. 5 ÚP Hatné – doplnenie zmien
9. Regulácia ceny URSO – návrh ceny za 1 m3 vody
10. Návrh na zvýšenie poplatku do fondu opráv a údržby pre nájomníkov 10 b.j. č.
200
11. Evidencia hrobových miest – virtuálny cintorín
12. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016
13. Žiadosť od Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Dolná Mariková o zápis stavby
Kaplnky sv. Jozefa do katastra nehnuteľností
14. Žiadosť od Milana Janecha, Hatné 155 o odkúpenie pozemku
15. Zmluva o dielo s firmou Regiolux, s.r.o., Komenského 5, Trenčín
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Návrh na uznesenie
19. Záver
Prítomní poslanci schválili navrhnutý program a jeho doplnok tak, ako bol predložený starostkou obce.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržali sa 0
3. Kontrola plnenia uznesení
Na predchádzajúcich zasadnutiach OZ prijalo unesenia, ktoré mali schvaľovací charakter.
4. PEGO Slovakia, s.r.o. – nájomná zmluva o prenájme priestoru pre príjem a šírenie telekomunikačných služieb v obci Hatné č. OZ/08/2017
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predložila na rokovanie starostka obce. Jej predmetom je priestoru na umiestnenie mikrovlnných antén
a zariadení pre príjem a vysielanie telekomunikačných služieb na dome smútku na miestnom cintoríne
a prenájom koaxiálneho rozvodu v 10 b.j. č. 200. Po prerokovaní prítomní poslanci schválili predloženú
zmluvu, ktorá bola zverejnená 8.3.2017
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0
5. Stanoviská hlavného kontrolóra obce – predložila hlavná kontrolórka :
a) k hospodáreniu obce počas rozpočtového provizória, v ktorom konštatovala, že obec hospodárila
v uvedenom období v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách.
Uvedenú informáciu prítomní poslanci zobrali na vedomie.
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Hatné na rok 2017 a viacročného
rozpočtu na roky 2018 – 2019. V uvedenom dokumente odporučila obecnému zastupiteľstvu
v Hatnom predložený návrh rozpočtu na rok 2017 schváliť a na roky 2018 -2019 zobrať na
vedomie.
Prítomní poslanci uvedenú informáciu zobrali na vedomie.
6. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2017 a návrhu viacročného rozpočtu na r. 2018 -2019
Predložila na rokovanie starostka obce. Návrh rozpočtu na uvedené roky bol zverejnený na
na úradnej tabuli obce k pripomienkovaniu od 17.2.2017 do 06.3.2017. 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 2017 a viacročný rozpočet na r. 2018 – 2019 zobrali na vedomie. Návrh rozpočtu na tvorí prílohu
zápisnice.
Rozpočet na rok 2017 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 239 555,00 EUR.
a) Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový: bežné príjmy vo výške 218 241,00 EUR,
bežné výdavky vo výške 189 820,00 EUR. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 28 421,00 EUR
bude použitý na krytie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 23 750,00 EUR a zostatku
finančných operácií vo výške 4 671,00 EUR.
b) Kapitálový rozpočet bol schválený ako schodkový: v príjmovej časti vo výške 5 000,00 EUR,
vo výdavkovej časti vo výške 28 750,00 EUR.
c) Príjmové finančné operácie boli schválené vo výške 16 314,00 EUR, výdavkové finančné
operácie vo výške 20 985,00 EUR.
d) Obecné zastupiteľstvo schválilo zapojenie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu vo výške
15 569,00 EUR, ktoré sa použijú na krytie kapitálových výdavkov a to: výstavbu ďalšej vetvy
celoobecného vodovodu vo výške 10 000,00 EUR a spolufinancovanie schváleného projektu –
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hatné vo výške 5 569,00 EUR.
e) Návrh rozpočtu na rok 2018 v príjmovej aj výdavkovej časti predstavuje sumu 220 253,00
EUR, na r. 2019 sumu 223 007,00 EUR.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0
7. Správa komisie verejného záujmu k oznámeniu funkcií a majetkových pomerov 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 6.3.2017 preskúmala predložené oznámenie a o výsledku informovala OZ.
Zápisnica zo zasadnutia KVZ tvorí prílohu k zápisnici. Túto informáciu zobrali prítomní na vedomie.
8. Doplnok č. 5 ÚP Hatné – doplnenie zmien
- žiadosť Floriana Brhela, Hatné č. 115 o zaradenie pozemku – parcely KN-E č. 189 v k. ú. Hatné
do doplnku č. 5 územného plánu ako plochu na účely IBV.
Po prerokovaní prítomní poslanci schváli zmenu funkčnej plochy uvedenej parcely ako plochu
na účely IBV.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0
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9. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví – potvrdenie o cene za výrobu a dodávku pitnej vody
verejným vodovodom – návrh na schválenie ceny za 1 m3 vody
Starostka obce oboznámila prítomných s týmto potvrdením č. 0936/2017/V-PC, ktoré bolo
doručené na Obecný úrad v Hatnom 27.2.2017 a zaevidované pod č. 75/2017. Maximálna cena za
výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom bola pre regulovaný subjekt – Obec Hatné
stanovená na 0,8000 €m3, bez DPH na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2021.
Na základe tejto informácie prítomní poslanci schválili cenu za odber 1 m3 pitnej vody z obecného
vodovodu vo výške 0,50 EUR.
Hlasovanie: za 5, zdržali sa 0, proti 0
10. Návrh na zvýšenie poplatku do fondu opráv pre nájomníkov 10 b.j. č. 200 v k. ú. Hatné
- vo výške 0,20 € za m2 plochy bytu, predložila na rokovanie starostka obce. Po prerokovaní
obecné zastupiteľstvo schválilo predložený návrh.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0
11. Evidencia hrobových miest – virtuálny cintorín
V tomto bode predložila na rokovanie starostka obce prítomným návrh na zakúpenie softvéru na
„Digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest“ s možnosťou vykonania
fyzickej pasportizácie hrobových miest a naplnenia databázy údajmi. Po prerokovaní uvedeného
OZ schválilo zakúpenie licencie na elektronickú evidenciu hrobových miest na miestnom cintoríne
a uzatvorenie licenčnej zmluvy.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0
12. Správa z kontrolnej činností hlavnej kontrolórky obce za rok 2016
- predložila hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Hoštáková – tvorí prílohu k zápisnici.
Prítomní poslanci zobrali uvedenú správu na vedomie.
13. Žiadosť od Rímskokatolíckej cirkvi – Farnosť Dolná Mariková, 018 02 Dolná Mariková 463 ,
v ktorej žiada správca farnosti o súhlas Obecného zastupiteľstva v Hatnom so zápisom stavby
„Kaplnky sv. Jozefa“, ktorá je postavená na pozemku č. KN-C 790, v k. ú. Hatné, vo vlastníctve
Obce Hatné podľa LV č. 1, do katastra nehnuteľností na list vlastníctva Rímskokatolíckej cirkvi.
Po prerokovaní uvedeného OZ uložilo starostke obce Hatné, zvolať zhromaždenie obyvateľov obce
za účelom možnosti vyjadriť svoj názor v tejto veci. Na základe názoru obyvateľov OZ prijme
stanovisko k predmetnej žiadosti.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0
14. Žiadosť Milana Janecha, Hatné 155 o odkúpenie obecného pozemku
- a to parcely KN-C č. 483/3 vodná plocha, o výmere 142 m2, v k. ú. Hatné, vytvorenej z pôvodnej
parcely KN-C 483/1, vodná plocha o výmere 4227 m2, v k. ú. Hatné, vo vlastníctve Obce Hatné
podľa LV č. 1, GP Č. 09/2017, ktorý vypracoval GeoID s.r.o, Modlatín 382, 018 03 Horná
Mariková.
Po prerokovaní uvedeného OZ konštatovalo, že uvedený pozemok vzhľadom na polohu
a výmeru nie je využiteľný pre potreby obce a z tohto dôvodu schválilo zámer odpredaj uvedeného
pozemku ako prípad osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. o majetku
obcí v znení neskorších zmien a doplnkov.
Zámer bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov zvolených do obecného zastupiteľstva, za
odpredaj hlasovalo 5 prítomných poslancov.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0
15. Zmluva o dielo s formou Regiolux, s.r.o., Komenského 5, 911 01 Trenčín
- predložila na rokovanie starostka obce. Jej predmetom je spracovanie „ Žiadosti o podporu formou
dotácie na činnosť L3 Environmentálneho fondu 2017“ na rekonštrukciu MŠ–MŠ Hatné - zníženie
energetickej náročnosti objektu. Dohodnutá odmena je 750 EUR po odovzdaní diela objednávateľovi
a 750 EUR po schválení žiadosti Environmentálnym fondom. Prítomní poslanci schválili predloženú
zmluvu.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0

-416. Rôzne
v tomto bode predložila na rokovanie starostka obce:
a) návrh na schválenie poplatku za vstup na cintorín pre subjekty vykonávajúce práce na hrobových
miestach vo výške 3 €, v prípade využitia elektrickej energie pri prácach vo výške 5 € na 1 deň.
Prítomní poslanci schválili navrhnutú výšku poplatkov.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0
b) Žiadosť firmy PlayMAX s.r.o., Stred 52, 017 01 Považská Bystrica o vybudovanie optického
pripojenia do siete internet technológiou PON FTTH a z uvedeného dôvodu umiestniť na stĺpy
miestneho rozhlasu v obci optický kábel.
Obecné zastupiteľstvo preložilo rokovanie o žiadosti na nasledujúce zasadnutie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa
17. Návrh na uznesenie
Predniesla Jozefína Šarlayová /tvorí prílohu k zápisnici/
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržali sa 0
18. 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 : Pavol Ištok
Anton Šípek

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

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

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

Mgr. Iveta Žilovcová
starostka obce

