ZÁPISNICA
z 21. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatnom
Dátum konania : 19. apríla 2018
Prítomní :

5 - podľa priloženej prezenčnej listiny

Ospravedlnení : 2
1.

Otvorenie :
Mimoriadne 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 OZ. Za overovateľov zápisnice
navrhla p. Dušana Hladkého a Jozefa Brhela. Zapisovateľka Mgr. Iveta Žilovcová, starostka 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 a požiadala prítomných o navrhnutom programe hlasovať.
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. Posúdenie žiadostí o pridelenie bytu v bytovom dome č. 200
5. Prerokovanie platu starostu obce a hlavného kontrolóra
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
3. K bodu 3
Predchádzajúce uznesenia OZ mali schvaľovací charakter.
4. K bodu 4
Na základe výpovede nájomnej zmluvy na prenájom 2 – izbového bytu bytovom dome č. 200
k 30.4.2018 p. Monikou Brodňanskou, predložila starostka obce na posúdenie doručené žiadosti
o pridelenie uvoľneného bytu. Po prerokovaní predložených žiadostí , obecné zastupiteľstvo
schvaľuje pridelenie 2 – izbového bytu č. 10, od 1.5.2018 pani Marcele Drblíkovej, bytom Hatné č. 25,
v súlade s kritériami a podmienkami podľa VZN č. 67/N/2013. Jej žiadosť bola zaevidovaná pod č.
228/2017 dňa 30.6.2017. Ako druhého žiadateľa určili p. Richarda Hladkého, Hatné 162.
Hlasovanie: za 4, proti 1, zdržali sa 0
5. K bodu 5
Štatistický úrad Slovenskej republiky potvrdil, že priemerná mesačná nominálna mzda
zamestnanca hospodárstva SR v roku 2017 dosiahla 954 EUR. Na základe uvedeného sa od
1.1.2018 v zmysle zákona č. 154/2011 Z. z. mení plat starostky obce, ktorý je súčinom
priemernej mesačnej mzdy a násobkom podľa § 4 ods. 1) zák. 154/2011 Z. z., podľa počtu
obyvateľov obce. Po prerokovaní OZ schválilo zvýšenie zákonom stanoveného platu starostke
obce o 30 %.
Hlavnej kontrolórke zostáva plat v zmysle zákona a určeného pracovného úväzku.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0
6. K bodu 6
Zo strany prítomných neboli žiadne diskusné príspevky.

-2–

7. Návrh na uznesenie
Predniesla Mgr. Iveta Žilovcová /tvorí prílohu 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 : Mgr. Iveta Žilovcová
Overovateľ zápisnice : Dušan Hladký
Jozef Brhel

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

Mgr. Iveta Žilovcová
starostka obce

