ZÁPISNICA
z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatnom
Dátum konania : 9. marec 2018
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.
Dušana Hladkého a Pavla Braciníka. 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 a prerokovať nasledovné body:
zameranie miestnej komunikácie a pozemku pri štátnej komunikácii pod Srazom, , vyhotovenie projektu
na rekonštrukciu miestnych komunikácií – financovanie z Programu rozvoja vidieka, žiadosť od
Stanislava Drblika, Hatné 25 o poskytnutie sociálnej výpomoci, správa z kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky za r. 2017 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. Žiadosť o zmenu využitia územia – Inžiniering M.H., Hatné 197
5. Žiadosť obce Udiča o stanovisko k napojeniu na verejný vodovod
6. Stanoviská hlavného kontrolóra obce :
a) k hospodáreniu obce počas rozpočtového provizória v roku 2018
b) k návrhu rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2020
7. Predloženie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2018,
správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r. 2017
8. Prerokovanie návrhu rozpočtu na r. 2018 a viacročného rozpočtu na r. 2019-2020
9. Správa komisie verejného záujmu k oznámeniu funkcií a majetkových
pomerov starostky obce
10. Žiadosť o zmenu ÚP – Peter Ištok, Hatné 134
11. Rôzne (žiadosť Slov. zväz drobnochovateľov, Dolná Mariková)
12. Informácia o zameraní miestnej komunikácie a nového pozemku vedľa štátnej
komunikácie pod Srazom
13. Informácia o možnosti čerpanie prostriedkov z Programu rozvoja vidieka na
rekonštrukciu miestnych komunikácií
14. Žiadosť od Stanislava Drblíka, bytom Hatné 25 o poskytnutie sociálnej výpomoci.
15. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
16. Diskusia
17. Návrh na uznesenie
18. Záver
Prítomní poslanci prerokovali a 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. Žiadosť o zmenu využitia územia od Inžiniering MH, s.r.o., Hatné 197
zo dňa 4.12.2017o zapracovanie do doplnku k ÚP Hatné zmenu funkčného využitia pozemkov –
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parcely KN-C č. 102, 103, 104 a 106 z jestvujúcej IBV na IBV a občianska vybavenosť.
Poslanci OZ zobrali uvedenú žiadosť na vedomie dňa 8.12.2017 na 18. zasadnutí s tým, že stanovisko sa
prijme na nasledujúcom zasadnutí OZ.
Na rokovaní OZ dňa 9.3.2018 sa zúčastnili aj vlastníci susedných pozemkov p. Mgr. Viera Matušinská,
Osiková 20, 010 01 Žilina a Marcela Drblíková, Hatné 25 a predniesli k zámeru uvedenému na žiadosti
nesúhlasné stanovisko. Na základe toho p. Ing. Michal Hrkota, , konateľ - Inžiniering MH, s.r.o., Hatné
197, zobral žiadosť späť.
5. Žiadosť obce Udiča o stanovisko k napojeniu na obecný vodovod Hatné
Dňa 7.2.2018 bola doručená obci Hatné žiadosť od obce Udiča, zastúpená starostom Petrom
Chochlíkom, v ktorej žiada o stanovisko k možnosti napojenia miestnej časti Prosné na obecný
vodovod Hatné.
Po prerokovaní uvedeného, obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s napojením miestnej časti Prosné
na vodovod obce Hatné.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0
6. 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 § 11 zákona o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 Z. z.
Uvedenú informáciu prítomní poslanci zobrali na vedomie. Správa o hospodárení v rozpočtovom
provizóriu tvorí prílohu k zápisnici.
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Hatné na rok 2018 a viacročného
rozpočtu na roky 2019 – 2020. V uvedenom dokumente doporučila obecnému zastupiteľstvu
v Hatnom predložený návrh rozpočtu na rok 2018 schváliť a na roky 2019 -2020 zobrať na
vedomie.
Prítomní poslanci uvedenú informáciu zobrali na vedomie.
7. Predloženie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
Hlavná kontrolórka obce Hatné predložila na rokovanie plán kontrolnej činnosti na rok 2018,
po jeho prerokovaní, prítomní poslanci schválili predložený plán, ktorý tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0
8. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2018 a návrhu viacročného rozpočtu na r. 2019 -2020
Predložila na rokovanie starostka obce. Návrh rozpočtu na uvedené roky bol zverejnený na
na úradnej tabuli obce k pripomienkovaniu od 23.2.2018 do 09.3.2018. Starostka obce konštatovala,
že k predloženému návrhu neboli na Obecný úrad v Hatnom doručené žiadne pozmeňovacie
návrhy. Navrhla pozmeniť rozpočet na r. 2018:
- znížiť výdavky na rekonštrukciu MŠ Hatné na základe upresnenej dokumentácie na položke –
09111 710 – obstarávanie kapitálových aktív na sumu 24 550,00 EUR,
- na základe žiadosti od Stanislava Drblíka, Hatné 25, o poskytnutie sociálnej výpomoci vo forme
peňažnej, v zmysle zákona č. 305/2005, na zabezpečenie nevyhnutných vecí osobnej potreby po
ukončení výkonu trestu, navrhla doplniť do rozpočtu na položku – 1070 640 – bežné transfery sumu
80,00 EUR,
- navýšiť výdavky na položke – správa obce - 0111 630 tovary a služby na sumu 12 824,00 EUR,
- navýšiť výdavky na položke cestná doprava 0451 630 tovary a služby na sumu 2 470,00 EUR.
Po prerokovaní predloženého návrhu rozpočtu, prítomní poslanci schválili rozpočet obce na rok
2018 s doplnením pozmeňovacích návrhov od starostky obce, viacročný rozpočet na r. 2019 – 2020
zobrali na vedomie.
Rozpočet na rok 2018 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 402 331,00 EUR.
a) Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový: bežné príjmy vo výške 247 794,00 EUR,
bežné výdavky vo výške 213 946,00 EUR. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 33 848,00 EUR
bude použitý na krytie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 33 848,00 EUR.
b) Kapitálový rozpočet bol schválený ako schodkový: v príjmovej časti vo výške 136 337,00 EUR,
vo výdavkovej časti vo výške 177 300,00 EUR, schodok kapitálového rozpočtu vo výške
40 963,00 EUR, bude krytý prebytkom bežného rozpočtu 33 848,00 EUR a zostatkom
finančných operácií v sume 7 115,00 EUR.
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c) Príjmové finančné operácie boli schválené vo výške 18 200,00 EUR, výdavkové finančné
operácie vo výške 11 085,00 EUR. Zostatok finančných operácií 7 115,00 EUR bude použitý
na krytie schodku kapitálového rozpočtu.
d) Obecné zastupiteľstvo schválilo zapojenie prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu vo výške
17 601,38 EUR, ktoré sa použijú na krytie kapitálových výdavkov a to: rekonštrukciu budovy
MŠ.
e) Návrh rozpočtu na rok 2019 v príjmovej aj výdavkovej časti predstavuje sumu 233 830,00
EUR, na r. 2020 sumu 237 930,00 EUR.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržali sa 0
9.

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 8.3.2018 preskúmala predložené oznámenie a o výsledku informovala OZ.
Zápisnica zo zasadnutia KVZ tvorí prílohu k zápisnici. Túto informáciu zobrali prítomní na
vedomie.

10. Žiadosť o zmenu ÚP – Peter Ištok, Hatné 134
- o zapracovanie do doplnku č. 5 :
a) zmenu funkčného využitia parcely KN-E č. 620/200 v lokalite Zákostolčie na IBV,
b) návrhu prístupovej komunikácie pre lokalitu Zákostolčie na pozemkoch - parcely KN E č.
626/1, 620/300, 620/100 a 620/200,
c) žiadosť o súhlasné stanovisko k budúcemu využitiu pozemkov vo vlastníctve obce Hatné –
parcely KN-E č. 626/1 a 629 na vybudovanie miestnej komunikácie pre danú lokalitu.
Po prerokovaní žiadosti obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapracovanie uvedených zmien do
do doplnku č. 5 Územného plánu obce a vybudovanie miestnej komunikácie na pozemkoch
KN-E č. 626/1 a 629 vo vlastníctve obce na náklady žiadateľa.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0
11. Rôzne
Žiadosť od Slovenského zväzu chovateľov, ZO Dolná Mariková o príspevok na usporiadanie
výstavy drobných zvierat pri príležitosti 50. výročia založenia organizácie.
Po prerokovaní OZ schválilo poskytnutie príspevku vo výške 70,00 EUR na výdavky spojené
s usporiadaním výstavy, po predložení dokladu výdavky zaúčtovať na podpoložke 0111 633016.
Hlasovanie: za 5, zdržali sa 0, proti 0
12. Informácia o zameraní miestnej komunikácie a pozemkov
vedľa štátnej komunikácie pod Srazom, geometrickým plánom č. 11/2018 vyhotoveným GeoID
s.r.o, Hatné 210, 018 02 Hatné zo dňa 13.2.2018. Miestnu komunikáciu tvoria novovytvorené
parcely KN-C č. 635/3, 496/10 – vytvorené z pôvodných parciel KN-E č. 628, 626/1, KN-C
496/1.
Novovytvorené pozemky tvoria parcely KN-C č. 635/2, 496/9, 635/4 a 496/11 – vytvorené
z pôvodných parciel KN-E č. 626/1, 628, 629 a KN-C 496/1.
Starostka obce informovala prítomných, že obec Hatné sa bude podieľať alikvotnou čiastkou
na vypracovaní projektovej dokumentácie na miestnu komunikáciu, ktorá bude pokračovať
do katastra obce Dolná Mariková a bude slúžiť ako prístupová cesta k novovytvoreným pozemkom
v k. ú. Hatné a Dolná Mariková.
Po prerokovaní OZ berie na vedomie uvedenú informáciu a schvaľuje vypracovanie PD na novovytvorenú miestnu komunikáciu.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0
13. Informácia o možnosti čerpania prostriedkov z Programu rozvoja vidieka
na rekonštrukciu miestnych komunikácií, predniesla starostka obce. Po prerokovaní prítomní
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uskutočniť podľa vývoja finančnej situácie obce.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0
14. Žiadosť od p. Stanislava Drblíka, Hatné 25
o poskytnutie výpomoci vo forme peňažnej, v zmysle zákona č. 305/2005, na zabezpečenie
nevyhnutných vecí osobnej potreby po ukončení výkonu trestu. Po prerokovaní, prítomní
poslanci schválili peňažnú výpomoc v zmysle uvedeného zákona vo výške 80,00 EUR.
Suma bola zapracovaná do rozpočtu obce na r. 2018.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0
15. Správa z kontrolnej činností hlavnej kontrolórky obce za rok 2017
- predložila hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Hoštáková – tvorí prílohu k zápisnici.
Prítomní poslanci zobrali uvedenú správu na vedomie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0
16. Diskusia
Nevystúpil nikto z prítomných.
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

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

Overovateľ zápisnice : Pavol Braciník

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

Dušan Hladký

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

Mgr. Iveta Žilovcová
starostka obce

