ZÁPISNICA
z 23. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatnom
Dátum konania : 04. september 2014
Prítomní :

6 - podľa priloženej prezenčnej listiny

Ospravedlnení : 1
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 6 poslancov. Za overovateľov zápisnice navrhla p.
Pavla Ištoka a Dušana Hladkého. Zapisovateľka Jozefína Šarlayová pracovníčka obce. Proti navrhnutým
nemali prítomní pripomienky.
Hlasovanie: za 6, 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 prítomých hlasovať o navrhnutom programe.
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržali sa 0
Program rokovania :
1. Otvorenie, návrh zapisovateľky a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba hlavného kontrolóra obce
4. Návrh na stanovenie finančného limitu pokladne obecného úradu
5. Zmluva o zriadení vecného bremena
6. Úprava rozpočtu
7. VZN o žumpách a verejnom vodovode - schválenie
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

3. Voľba hlavného kontrolóra obce
Na základe vyhlásenia výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce, bola dňa 20.08.2014
na Obecný úrad v Hatnom doručená jedna žiadosť od pani Ing. Anny Hoštákovej, bytom Hliny
1419/14, 017 01 Považská Bystrica. Obálka so žiadosťou aj ostatnými požadovanými dokladmi bola
otvorená pred prítomnými poslancami, po ich preskúmaní bola jednohlasne zvolená do funkcie
hlavného kontrolóra obce na 6 rokov a jej funkčné obdobie sa začína dňom 18.9.2014. Vzhľadom
k určenému rozsahu pracovného úväzku ( 7 % ) obecné zastupiteľstvo súhlasí s vykonávaním aj inej
zárobkovej činnosti.
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržali sa 0
4. Návrh na stanovenie finančného limitu pokladne obecného úradu
V tomto bode starostka obce navrhla určiť výšku pokladničného limitu na sumu 2500 EUR.
Prítomní poslanci uvedený návrh jednohlasne schválili.
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržali sa 0

5. Zmluva o zriadení vecného bremena
V tomto bode starostka obce predložila na prerokovanie „Zmluvu o zriadení vecného bremena
uzatvorenú podľa § 151n až § 151p Občianskeho zákonníka“, ktoré spočíva v práve Stredoslovenskej
energetiky – Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina na uloženie elektrického vedenia
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na časti pozemku parc. KNE č. 626/1, zast. plochy a nádvoria, v k. ú. Hatné, ktorá je vo vlastníctve
obce Hatné podľa LV č. 450. Predmetný pozemok je dotknutý realizáciou stavby „Hatné pri skale –
vradenie PRIS 6.2“ v rozsahu dielu č. 1 o výmere 5 m2 vyznačenom geometrickým plánom č. 54/2014
vypracovaným spločnosťou Bc. Milan Masaryk, Považská Bystrica dňa 18.7.2014.
Po prerokovaní uvedeného prítomní poslanci schválili predloženú zmluvu.
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržali sa 0
6. Úprava rozpočtu
Predložila na prerokovanie starostka obce podľa jednotlivých položiek funkčnej a rozpočtovej
klasifikácie. V príjmovej časti sa rozpočet zvyšuje o dotáciu na mzdy pre zamestnancov na základe
dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Pov. Bystrica o poskytnutí príspevku na podporu
rozvoja zamestnanosti podľa § 50 j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti vo výške
6651 EUR. O uvedenú sumu sa zvyšujú výdavky na mzdy týchto zamestnancov a odvody na
zákonné zdravotné a sociálne poistenie, v príjmovej časti sa rozpočet zvyšuje na položke 292006
o sumu 286 EUR, náhrady z poistného plnenia, na položke 292012 príjmy z dobropisov o sumu
621 EUR. Vo výdavkovej časti navrhuje rozpočet upraviť na položkách : 0620 633001 v sume
1678 EUR – pivné sety na verejné priestranstvo pri Skale, 1030 637005 v sume 195 EUR – pohrebné
trovy pre zosnulého Romana Knapa /rodina je sociálne odkázaná/, 01116 633013 výdavky na softvér
v sume 100 EUR, 01116 635009 údržba softvéru v sume 200 EUR, 01116 637016 prídel do sociálneho
fondu 195 EUR, 01116 633002 výdavky na výpočtovú techniku o sumu 18 0 EUR, 01116 63705
výdavky na poistenie majetku o sumu 8 EUR, 01116 641009 výdavky na dotáciu na prevádzku
spoločného úradu Jasenica o sumu 40 EUR, 0170 653002 provízie súvisiace s úverom - 30 EUR, 0170
653 001, manipulačné poplatky súvisiace s úverom 30 EUR, 0620 637004 v sume 250 EUR – zemné
práce pri úprave verejného priestranstva nad Skalou, 0630 632001 v sume 150 EUR – elektrická
energia vodovod, 0620 633015 palivo do krovinorezu a kosačky v sume 60 EUR, 0620 612002
príplatok za prácu nadčas 100 EUR, 0830 635006 , údržba stavby KT 242 EUR, 09111 633015 v sume
35 EUR – palivo na rezanie dreva pre MŠ, 09601 633006 v sume 74 EUR, materiál ŠJ. Návrh na
zníženie výdavkov na položkách : 0620 633006 – 650 EUR – materiál na verejné priestranstvá, 0620
637005 – 200 EUR , zameranie pozemkov, 0820 637 002 – 250 EUR, kultúrne podujatia /šetrenie
výdavkov na oslavy – deň obce/, 0840 633006 – 300 EUR – všeobecný materiál cintorín, 0610 711001 –
nákup pozemkov o sumu – 1000 EUR.
Po prerokovaní návrhu rozpočtu prítomní poslanci schváli úpravu rozpočtu. Podrobná úprava rozpočtu
podľa položiek funkčnej a rozpočtovej klasifikácie – rozpočtové opatrenie č. 3, tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržali sa 0

7. Všeobecne záväzné nariadenie č. 69/N/2014
o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o
spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní
obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.- predložila starostka obce na prerokovanie starostka obce.
Po jeho prerokovaní prítomní poslanci schválili predložené VZN.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 0
8. Rôzne
a) v tomto bode predložila starostka obce prítomným v zmysle § 11 b zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení návrh na zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce.
Po prerokovaní uvedeného OZ zvoláva zhromaždenie občanov na deň 24. októbra 2014
o 18,00 hod v KD Hatné a ukladá starostke obce zabezpečiť informovanosť občanov o jeho
konaní.
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržali sa 0
b) Starostka obce predložila návrh na vykonávanie živnosti na prevádzkovanie verejných
vodovodov kategórie V-II od 1.1.2015. Zriadenie živnosti na prevádzkovanie obecného
vodovodu je podmienkou ku kolaudácii na povolenie stavby celoobecného vodovodu do trvalého
užívania, ktorú vyžaduje Okresný úrad odbor Životného prostredia v Pov. Bystrici.
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržali sa
9. Diskusia
Nevystúpil nikto s prítomných.
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10. Návrh na uznesenie
Predniesla Jozefína Šarlayová /tvorí prílohu č. 1 k zápisnici/
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržali sa 0
11. 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

