ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hatné
Dátum konania : 6. marec 2019
Prítomní :
Neprítomní:

Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce
Poslanci: Jozef Brhel, Anton Šípek, Pavel Braciník, Marcela Drblíková, Pavol
Ištok, Ľudovít Sekeráš
Poslanec: Anton Seko

Ďalší prítomní: Ing. Anna Hoštáková, hlavný kontrolór obce
Jozefína Šarlayová, zamestnanec obce
Program :

1.Otvorenie zasadnutia,
1.1. návrh zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu rokovania
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Vydržanie obecnej komunikácie – parc. KNC č. 76 v k. ú. Hatné
5. Poverenie zástupcu starostky obce
6. Stanoviská hlavného kontrolóra obce:
6.1. – k hospodáreniu obce v rozpočtovom provizóriu 1. Q 2019
6.2. – k návrhu rozpočtu obce Hatné na roky 2019 - 2021
7. Predloženie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2019
8. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za r. 2018
9. Schválenie rozpočtu obce Hatné na r. 2019 - 2021
10. Stanovisko komisie verejného záujmu k oznámeniu funkcií a majetkových
pomerov starostu obce
11. Schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ obce Hatné
12. Diskusia
13. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Hatnom otvorila a viedla starostka obce Mgr. Iveta
Žilovcová, ktorá privítala všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: Anton Seko.
Starostka skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 1.1.Návrh zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Ľudovít Sekeráš a Anton Šípek.
Zapisovateľka: Jozefína Šarlayová
K bodu 2. Schválenie programu rokovania
Starostka obce predložila na rokovanie návrh programu a navrhla doplniť do programu
nasledovný bod:
- informácia o podaní žiadosti na vybudovanie detského ihriska pri MŠ Hatné
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 8/2019
A) S c h v a ľ u j e:
1. Zapisovateľku a overovateľov zápisnice.
2. Program rokovania a dodatok k programu tak, ako bol predložený starostkou obce.
Hlasovanie: počet poslancov: 7, prítomní: 6
za: 6 (všetci prítomní)
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Proti:
nehlasovali:

0
0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Predchádzajúce uznesenia mali schvaľovací charakter.
K bodu 4. Vydržanie obecnej komunikácie par.KNC č. 76 v k. ú. Hatné
Starostka obce predložila na rokovanie návrh na vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vedenej
Okresným úradom, Považská Bystrica, katastrálny odbor v k. ú. Hatné, vytvorenej geometrickým
plánom č. 8/2019, vyhotoviteľ GeoID s.r.o., so sídlom Hatné 210, Hatné, IČO: 46 659 757 zo dňa
31.1.2019, úradne overený Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálny odbor číslo 64/19 dňa
8.2.2019, ako parcela registra „C“ číslo 76, zastavané plochy o výmere 300 m2, vytvorenej z parciel
registra „C“ číslo 77 a 74/1 a z parciel registra „E“ číslo 125 a 131 v k. ú. Hatné. Všetci vlastníci
uvedených parciel podpísali súhlas, aby Obec Hatné nadobudla vlastnícke právo k parcele KN C č. 76,
ktorá je dlhodobo obecnou komunikáciou. Výdavky na vysporiadanie pozemku sa uhradia z rozpočtu
obce.
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 9/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Hatné v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
v znení neskorších predpisov:
A) S c h v a ľ u j e:
Nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním k pozemku parc. registra „C“ č. 76, v k. ú. Hatné.
B) Súhlasí s úhradou výdavkov súvisiacich s vysporiadaním uvedeného pozemku z rozpočtu obce.
Hlasovanie: počet poslancov OZ: 7, prítomní: 6
za:
6 (všetci prítomní poslanci)
proti:
0
nehlasovali: 0
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 5. Poverenie zástupcu starostky obce
V súlade s § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostka
obce poverila zastupovaním na celé funkčné obdobie poslanca p. Jozefa Brhela.
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 10/2019
Berie na vedomie:
Informáciu o poverení zástupcu starostky - p. Jozefa Brhela.
Hlasovanie: počet poslancov: 7, prítomní: 6
za:
6 (všetci prítomní)
proti:
0
nehlasovali:
0
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 6.1. – Stanovisko hlavnej kontrolórky k hospodáreniu obce v rozpočtovom provizóriu
- v ktorom konštatovala, že obec hospodárila v tomto období v zmysle § 11 zákona o rozpočtových
pravidlách č. 583/2004 Z. z. a jej mesačné výdavky uskutočnené v období provizória, neprekročili
zákonom stanovenú hranicu a po schválení rozpočtu budú zúčtované so schváleným rozpočtom.
Správa o hospodárení v rozpočtovom provizóriu tvorí prílohu k zápisnici.
K bodu 6.2. – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Hatné na roky 2019 2021
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-vypracovala v zmysle § 18 f ods. 1 písm. c) zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavná
kontrolórka obce, v ktorom odporučila obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2019 schváliť
a viacročný rozpočet na roky 2020 – 2021 zobrať na vedomie. Návrh rozpočtu bol zverejnený na
úradnej tabuli obce od 19.2.2019 a zvesený 6.3.2019, tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 11/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Hatné v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
v znení neskorších predpisov:
Berie na vedomie
a) stanovisko hlavnej kontrolórky obce k hospodáreniu obce počas rozpočtového provizória
b) stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na r. 2019 a viacročného rozpočtu na
r. 2020 – 2021.
Hlasovanie: počet poslancov: 7, prítomní: 6
za:
6 (všetci prítomní)
proti:
0
nehlasovali:
0
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 7. – Predloženie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2019
- predložila v zmysle §18 f ods. 1) na rokovanie hlavná kontrolórka, tvorí prílohu k zápisnici.
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 12/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Hatné v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
v znení neskorších predpisov:
Schvaľuje
- plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Hlasovanie: počet poslancov: 7, prítomní: 6
za:
6 (všetci prítomní)
proti:
0
nehlasovali:
0
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 8. – Predloženie správy z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018
Predkladateľ: hlavná kontrolórka Ing. Anna Hoštáková v zmysle § 18f) ods. 1, tvorí prílohu
k zápisnici.
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 13/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Hatné v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
v znení neskorších predpisov:
Berie na vedomie
- správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018
Hlasovanie: počet poslancov: 7, prítomní: 6
za:
6 (všetci prítomní)
proti:
0
nehlasovali:
0
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 9. – Schválenie rozpočtu na r. 2019 – 2021
Návrh rozpočtu na r. 2019 – 2021 predložila na rokovanie starostka obce. Po prerokovaní uvedeného
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návrhu a na základe stanoviska hlavného kontrolóra OZ schválilo rozpočet na r. 2019 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 vo výdavkovej časti v sume
263 203,00 EUR.
a) Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový: bežné príjmy vo výške 262 245,00 EUR,
bežné výdavky vo výške 230 354,00 EUR. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 31 891,00
EUR bude použitý na krytie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 21 632,00 EUR a
zostatku finančných operácií vo výške 10 259,00 EUR.
b) Kapitálový rozpočet bol schválený ako schodkový: v príjmovej časti vo výške 0,00 EUR,
vo výdavkovej časti vo výške 21 632,00 EUR, schodok kapitálového rozpočtu vo výške
21 632,00 EUR, bude krytý prebytkom bežného rozpočtu.
c) Príjmové finančné operácie boli schválené vo výške 958,00 EUR, výdavkové finančné
operácie vo výške 11 217,00 EUR. Zostatok finančných operácií -10 259,00 EUR bude krytý
prebytkom bežného rozpočtu.
Viacročný rozpočet na roky 2020 – 2021 OZ zobralo na vedomie. Schválený rozpočet tvorí
prílohu k zápisnici.
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 14/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Hatné v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
v znení neskorších predpisov:
A) S c h v a ľ u j e
- rozpočet na rok 2019 ako vyrovnaný vo výške 263 203,00 EUR.
B) B e r i e n a v e d o m i e
- viacročný rozpočet na roky 2020 – 2021.
Hlasovanie: počet poslancov: 7, prítomní: 6
za:
6 (všetci prítomní)
proti:
0
nehlasovali:
0
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 10. – Stanovisko komisie verejného záujmu k oznámeniu funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov starostu 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 : Pavol Ištok a Anton
Šípek na svojom zasadnutí dňa 6.3.2019 preskúmala predložené oznámenie a o výsledku
informovala OZ.
Zápisnica zo zasadnutia KVZ tvorí prílohu k zápisnici. Túto informáciu zobrali prítomní na
vedomie.
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 15/2019
Berie n avedomie
- informáciu komisie verejného záujmu k oznámeniu funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov za r. 2018 od starostky obce Mgr. Ivety Žilovcovej.
Hlasovanie: počet poslancov: 7, prítomní: 6
za:
6 (všetci prítomní)
proti:
0
nehlasovali:
0
Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 11. – Schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ Obce Hatné
Návrh predložila starostka obce.
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 16/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Hatné v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
v znení neskorších predpisov:
Schvaľuje
- Zásady odmeňovania poslancov OZ Obce Hatné, ktoré upravujú odmeňovanie poslancov OZ, členov
komisií, ktorí nie sú poslancami OZ a zástupcu starostu obce.
Hlasovanie: počet poslancov: 7, prítomní: 6
za:
6 (všetci prítomní)
proti:
0
nehlasovali:
0
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 12. – Informácia o podaní žiadosti na výstavbu detského ihriska pri MŠ Hatné
V tomto bode starostka obce informovala prítomných o podaní žiadosti o dotáciu z Úradu vlády SR
z programu podpora rozvoja športu na rok 2019 na výstavbu detského ihriska. Výška dotácie môže
byť do výšky 12 000,00 EUR, spoluúčasť obce je do výšky 5 % oprávnených výdavkov.
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 17/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Hatné v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
v znení neskorších predpisov:
A) B e r i e n a v e d o m i e
Informáciu o podaní žiadosti na výstavbu detského ihriska pri MŠ Hatné.
B) S c h v a ľ u j e
Spoluúčasť obce na financovaní výdavkov spojených s týmto projektom vo výške 5 %.
Hlasovanie: počet poslancov OZ 7, prítomní 6
za:
6 (všetci prítomní)
proti:
0
nehlasovali:
0
13. Diskusia
a) V diskusii zo strany prítomných neboli vnesené žiadne návrhy ani pripomienky.
b) Starostka obce informovala prítomných o žiadosti p. Juraja Ilavského, Hrubý Štúr v zmysle
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v ktorej žiada oznámiť
aké záznamy sa vytvárajú zo zasadnutí OZ a či sa uvažuje o možnosti zavedenia zvukových
prípadne obrazových záznamov. Prítomní poslanci sa vyjadrili, že neuvažujú o tejto možnosti.
14. Záver
Keďže nikto z prítomných nemal k rokovaniu žiadne návrhy ani pripomienky, starostka obce
poďakovala prítomným poslancom a ukončila zasadnutie OZ o 20,00 hod.
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Zapísala : Jozefína Šarlayová
Overovateľ zápisnice : Ľudovít Sekeráš
Anton Šípek

podpis :

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

Mgr. Iveta Žilovcová
starosta obce

