
 

Z Á P I S N I C A 

z  ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatnom 

 

Dátum konania :  7. decembra 2018 

 

Prítomní :             6 - podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Ospravedlnení :   1 

 

Program :             1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

     1.1. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do 

     obecného zastupiteľstva a výsledku voľby starostu, odovzdanie osvedčení 

     o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva  

     1.2. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce         

     1.3. Zloženie sľubu novozvolených poslancov do obecného zastupiteľstva 

             novozvoleného obecného zastupiteľstva, 

      1.4. Vystúpenie novozvoleného starostu 

                              2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ 

3. Schválenie VZN o určení výšky dotácie na potenciálneho stravníka v školskej 

    jedálni materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019  v  

    zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hatné 

4. Schválenie VZN o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú 

    úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  

    pôsobnosti obce Hatné 

 5. Určenie  platu starostu   

 6. Návrh na preplatenie zostatku dovolenky starostke obce 

 7. Návrh na predkladanie rozpočtu obce na rok 2019 bez programovej štruktúry 

 8. Návrh na hospodárenie obce podľa rozpočtového provizória v 1. štvrťroku 2019 

                               9. Návrh na úprava rozpočtu  

                             10. Návrh inventarizačnej komisie  

                             11. Diskusia 

                             12. Záver 

  

                                

1.  Otvorenie :     

     Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hatnom otvorila a viedla starostka obce Mgr. Iveta 

Žilovcová,  ktorá privítala prítomných a oboznámila ich s priebehom a návrhom programu 

ustanovujúceho zasadnutia. Za zapisovateľa zápisnice určila Jozefínu Šarlayovú, pracovníčku 

Obecného úradu v Hatnom, za overovateľov zápisnice určila Pavla Ištoka a Marcelu Drblíkovú. 

 

K bodu 1.1. 

      O výslekoch volieb do orgánov samosprávy obce zo dňa 10.11.2018 informovala prítomných    

predsedkyňa miestnej volebnej komisie p. Veronika Šarlayová. Konštatovala, že v obci bol utvorený 

jeden volebný obvod, v ktorom bolo zapísaných 511 voličov oprávnených voliť. Volieb sa zúčastnilo 

214 voličov. Za starostu obce bola zvolená s počtom hlasov 180 Mgr. Iveta Žilovcová, Hatné 160.  

      Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli zvolení p. Jozef  Brhel, Hatné 191 s počtom hlasov 

130, Anton  Seko, Hatné 4 s počtom hlasov 127, Anton  Šípek, Hatné 67, s počtom hlasov 106,  Pavel 

Braciník, Hatné 168, s počtom hlasov 104, Marcela  Drblíková, Hatné č. 25, s počtom hlasov 96, 

Pavol  Ištok, Hatné 134, s počtom hlasov 95 a Ľudovít  Sekeráš, Hatné 198  s počtom hlasov 81. 

Túto informáciu zobrali prítomní na vedomie. Po oznámení výsledkov odovzdala novozvolenej 

starostke a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva osvedčenie o zvolení. 

K Bodu 1.2.   

Nakoľko za starostku obce bola opätovne zvolená Mgr. Iveta Žilovcová, vyzvala ju predsedkyňa  

MVK k zloženiu predpísaného sľubu : 

       „ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 
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 ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky.  Ústavu Slovenskej republiky,  ústavné zákony, 

zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu   

uplatňovať podľa  svojho najlepšieho vedomia  a svedomia“. 

   Zloženie sľubu novozvolená starostka písomne potvrdila na osobitnom liste a tvorí prílohu  

k zápisnici. 

 

 1.3.  zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva   

    Novozvolená starostka vyzvala novozvolených poslancov k zloženiu  sľubu  poslanca , ktorý znie : 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy 

obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne 

záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem 

uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

       Zloženie sľubu potvrdili svojimi podpismi na osobitnom liste, ktorý tvorí prílohu  k zápisnici. 

 

     1.4. vystúpenie  novozvoleného starostu   

   Novozvolená starostka vo svojom príhovore poďakovala bývalým poslancom OZ za doterajšiu    

         spoluprácu. Poďakovala voličom za prejavenú dôveru a vyzvala novozvolené obecné zastupiteľ- 

         stvo na spoluprácu v novom volebnom období.  

                       

                                                   Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 1/2018 

 

A) b e r i e   n a  v e d o m i e 

     1.  výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva, 

     2.  vystúpenie novozvoleného starostu obce, 

 

B)  k o n š t a t u j e,  ž e 

      1. novozvolená starostka obce Mgr. Iveta Žilovcová zložila zákonom predpísaný sľub 

          starostu obce, 

      2. vystúpenie novozvolenej starostky obce, 

  Hlasovanie: za 6, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

    2.  Schválenie programu rokovania   

         Po zložení sľubu poslancov starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé 

         rokovať a uznášať sa , nakoľko je prítomných  6  poslancov.  Predložila na rokovanie 

         návrh programu a navrhla doplniť do programu nasledovné body:  

         -  menovanie zástupcu do Rady školy pri Materskej škole v Hatnom za obecné zastupiteľstvo 

         -  zriadenie komisie verejného záujmu 

         -  zriadenie stavebnej komisie 

         - poučenie o ochrane osobných údajov 

         

                                                   Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 2/2018 

      

C) 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  

    

       3. K bodu 3)  

         Po prerokovaní tohto bodu obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č.87/N/2018 o určení výšky  

         dotácie na potenciálneho stravníka v školskej jedálni materskej školy a dieťa školského  

         zariadenia na rok 2019 v  zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hatné. 

 

         K bodu č. 4) 

         Po prerokovaní tohto bodu obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 86/N/2018 o rozhodovaní  

         o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú  úhradu nákladov v školách a školských  
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zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hatné. 

 

                                    

                                       Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 3/2018 

        

 

    D) S c h v a ľ u j e 

            1. VZN č. 87/N/2018 

            2. VZN č. 86/N/2018 

  Hlasovanie: za 6, proti:0, zdržali sa: 0 

   

      5) Určenie platu starostu  

          Obecné zastupiteľstvo určilo plat starostky obce na základe rozsahu výkonu funkcie, ktorý     

          bol určený Uznesením OZ č. 22/2018 z 22.6.2018 na plný úväzok a zákona č. 253/1994 Z. z.  

          o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí.  

          Plat starostu  je súčinom priemernej  mesačnej mzdy  zamestnanca v národnom hospodárstve     

          vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok. Za    

          rok  2017 je to suma 954,00 EUR  a násobku podľa  § 4  ods. l) citovaného zákona podľa   

          počtu obyvateľov t. j. 1,83, základný plat je 1 746,00 EUR. Obecné zastupiteľstvo schválilo  

          navýšenie základného platu starostke o 30 %. 

     6) Návrh na preplatenie zostatku dovolenky starostke obce   

         Po prerokovaní tohto bodu prítomní poslanci schválili preplatenie zostatku dovolenky 16,5 dňa  

         za rok 2018. 

         

                                        Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2018 

 

        E)  U r č u j e  

              v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch  

              starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostke obce 

              vo výške 2 270,00 EUR. 

              Hlasovanie: za 6, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

        F)  S c h v a ľ u j e 

             Starostke obce preplatenie zostatku nevyčerpanej dovolenky za rok 2018 16,5 dňa. 

             Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0    

 

         7) Návrh na predkladanie rozpočtu obce na rok 2019 bez programovej štruktúry  

             - po prerokovaní uvedeného prítomní poslanci schválili predkladanie rozpočtu na rok 

             2019 bez programovej štruktúry.  

         8) Návrh na hospodárenie obce v 1. štvrťroku 2019 podľa rozpočtového provizória –  

             po prerokovaní prítomní poslanci schválili uvedený návrh.  

         9) Návrh na úpravu rozpočtu – po prerokovaní obecné zastupiteľstvo schválili predložený 

             Návrh – rozpočtové opatrenie č. 3 tvorí prílohu zápisnice. 

 

                                   Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2018 

 

           G)  S c h v a ľ u j e 

                 1. predkladanie rozpočtu na rok 2019 bez programovej štruktúry 

                 2. hospodárenie obce v 1. štvrťroku podľa rozpočtového provizória 

                 3. úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 3         

             

                

     10. Zriadenie komisií   

         Starostka predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na zriadenie komisií : 
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a)   komisia verejného záujmu, ktorej úlohou je prijímanie  a preskúmanie písomného 

oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce, v zmysle čl.  

                                                                  

  

 

7) Ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov. Obecné zastupiteľstvo na návrh starostky schvaľuje zriadenie komisie  

verejného záujmu a za jej predsedu zvolilo p. Jozefa Brhela, za členov p. Pavla Ištoka  

a Antona Šípka. 

 

 

b)   Stavená komisia , ktorej úlohou je súčinnosť pri riešení podnetov od občanov v zmysle 

stavebného zákona. 

Obecné zastupiteľstvo na návrh starostky  zriaďuje stavebnú  komisiu a za jej predsedu 

zvolilo p. Dušana Hladkého za obyvateľov obce, za členov p. Pavla Braciníka , p. Antona 

Seka a p. Ľudovíta Sekeráša. 

 

c)    Inventarizačná komisia, ktorej úlohou je vykonanie riadnej inventarizácie majetku, 

 záväzkov  a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019 v zmysle ustanovení §§ 29 a 30 

Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

Obecné zastupiteľstvo na návrh starostky schvaľuje zriadenie inventarizačnej komisie a za 

jej predsedu zvolilo p. Pavla Ištoka, členov p. Antona Seka a Pavla Braciníka, pracovníčku 

Obce Hatné Jozefínu Šarlayovú a Veroniku Šarlayovú za ŠJ. 

         d)  Menovanie zástupcu obce do Rady školy pri MŠ Hatné – obecné zastupiteľstvo zvolilo 

               p. Marcelu Drblíkovú 

                

                   Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2018 

 

         H) z r i a ď u j e 

 komisiu verejného záujmu  

         CH) v o l í  

                1. predsedu komisie: Jozefa Brhela, 

                2. členov komisie: Pavla Ištoka a Antona Šípka 

          I) z r i a ď u j e  

             -   stavebnú komisiu 

          J)  v o l í  

               1. predsedu komisie: Dušana Hladkého 

               2. členov komisie: Antona Seka. Ľudovíta Sekeráša a Pavla Braciníka 

          K) z r i a ď u je  

              -  inventarizačnú komisiu  

          L) v o l í 

               1. predsedu komisie: Pavla Ištoka 

               2. členov komisie: Antona Seka, Pavla Braciníka, Jozefínu Šarlayovú, Veroniku 

                                              Šarlayovú 

          M) v o l í  

                - do Rady  školy pri MŠ Hatné p. Marcelu Drblíkovú 

           Hlasovanie: za 6, proti: 0, zdržali sa: 0  

 

11. Poučenie o ochrane osobných údajov  

      - v tomto bode boli prítomní poslanci oboznámení so zákonom o ochrane osobných údajov, 

      nakoľko sa s nimi stretávajú v súvislosti s výkonom svojej funkcie. Všetci zvolení poslanci     

      podpísali poučenie o ochrane osobných údajov v zmysle zákona. 

 

                                             Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 7/2018 

 

 N) B e r i e  n a  v e d o m i e   
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   - poučenie o ochrane osobných údajov v zmysle zákona 

      

Hlasovanie: za: 6, proti 0, zdržali sa 0  

      

 

12. Diskusia   

 

 

V diskusii nevystúpil nikto z prítomných. 

 

13.  Návrh na uznesenie  

       Predniesla Jozefína Šarlayová /tvorí prílohu  k zápisnici/ 

       Hlasovanie : za  6,   proti  0,  zdržali  sa   0  

 

14.  Záver  

      Keďže nikto z prítomných nemal  k rokovaniu žiadne návrhy ani pripomienky, starostka obce         

poďakovala prítomným poslancom a ukončila zasadnutie OZ. 

 

 

 

 

Zapísala :   Jozefína Šarlayová                                   podpis :   ........................................... 

 

 

Overovateľ zápisnice :  Pavol Ištok                                           ........................................... 

 

 

                                      Marcela Drblíková                                ........................................... 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Mgr. Iveta Žilovcová  

                                                                                                                              starosta obce                    

          

 

   

 


