
Z Á P I S N I C A 

z 3.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hatné 

 

Dátum konania :  5.  jún  2019 

 

Prítomní :            Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce 

                              Poslanci: Jozef Brhel, Anton Šípek, Pavel Braciník, Marcela Drblíková, Pavol    

                                              Ištok, Ľudovít Sekeráš, Anton Seko 

Neprítomní:         0 

 

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. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Hatné za rok  

    2018 

5. Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Hatné za rok 2018 

6. Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu na stavbu Celoobecného     

    vodovodu – dobudovanie vetvy A4 a C 

7. Prerokovanie platu starostu obce 

8. Informácia o organizácii kultúrneho podujatia „Deň obce Hatné“ dňa 6.7.2019  

                              9 . Diskusia 

                             10. Návrh na uznesenie 

                             11. Záver  

  

                                

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia    

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

Žilovcová,  ktorá privítala všetkých prítomných.  

Starostka skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 1.1.Návrh zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice: Marcela Drblíkova a Jozef Brhel. 

Zapisovateľka: Jozefína Šarlayová 

    

K bodu  2.  Schválenie programu rokovania   

Starostka obce predložila na rokovanie  návrh programu a navrhla doplniť do programu  

nasledovné body:  

6.2. Návrh na čerpanie prostriedkov z Komunál univerzálneho úveru na dofinancovanie nákladov na  

       realizáciu stavby Celoobecného vodovodu.       

9.  Prerokovanie žiadostí:  

    a) od obyvateľov b. j. č. 200, 

    b) od Ivana Dzurdzíka, 018 02 Dolná Mariková – Besné 734 a manželky Lucie Dzurdzíkovej, Hatné  

        25, 018 02 Dolná Mariková. 

10. Prerokovanie zastavovacej štúdie pre umiestnenie rodinného domu na parcele KN-C 822/5, v k.ú  

      Hatné 

          

                                                   Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 18/2019 

     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: 7     
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                za:  7  (všetci prítomní), proti 0, zdržali sa 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

      

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení   

Predchádzajúce uznesenia mali  schvaľovací charakter. 

 

K bodu 4.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za r. 2018 

       K záverečnému účtu obce za rok 2018 predložila písomné stanovisko hlavná kontrolórka obce 

Ing. Anna Hoštáková, v ktorom konštatovala, že Záverečný účet obce Hatné spĺňa všetky náležitosti, 

je spracovaný v súlade s ustanoveniami § 16 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy, obsahuje údaje o rozpočtovom hospodárení za uvedený rok. Návrh záverečného 

účtu za r. 2018 bol zverejnený na úradnej tabuli obce k verejnej diskusii od 21.05.2018 do 08.06.2018.  

Riadna účtovná závierka za r. 2018 a hospodárenie obce za r. 2018 boli v súlade s § 9 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení , § 16 ods. 3 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy, zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. a vyjadruje skutočnú finančnú situáciu 

obce k 31.12.2018.  Riadna účtovná závierka bude overená nezávislým audítorom v zmysle zákona 

č.431/2002 z. z. o účtovníctve.  Hospodárenie obce za rok 2018  t. j. príjmy – výdavky  =  8 751,17 

EUR /prebytok/, ktoré bolo upravené o nevyčerpané  prostriedky na stravné v sume - 316,20 

EUR, upravené hospodárenie obce za rok 2018 predstavuje sumu 8 434,97 EUR. 

Upravený prebytok rozpočtu vo výške 8 434,97 EUR navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu.  

Odporúča obecnému zastupiteľstvu, aby sa prerokovanie Záverečného účtu obce Hatné za rok 2018 

uzatvorilo výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.   

Uvedenú informáciu zobralo OZ na vedomie. 

 

                  Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 19/2019 

      Obecné zastupiteľstvo Obce Hatné v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

v znení neskorších predpisov: 

    

 B e r i e  n a  v e d o m i e : 

     správu hlavného kontrolóra obce a stanovisko k „ Záverečnému účtu obce Hatné za rok 2018“. 

  Hlasovanie: počet poslancov: 7, prítomní 7 

                                                   za 7, proti 0, zdržali sa 0   

 

 K bodu 5. Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Hatné za rok 2018  
 

 Záverečný účet obsahuje tieto časti :  

 

 1.    Rozpočet obce na rok 2018 

                    2.     Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 

                    3.     Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 

                    4.     Prebytok /schodok rozpočtového hospodárenia za r. 2018 

                    5.    Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov ( rezervného fondu) a sociálneho  

       fondu) 

6.     Bilancia aktíva a pasív k 31.12.2018 

7.     Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018 

8.     Hospodárenie príspevkových organizácií 

9.     Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – 

   podnikateľom podľa §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. 

10.   Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

11.   Finančné usporiadanie vzťahov voči : 

              - zriadeným a založeným právnickým osobám 

                                  - štátnemu rozpočtu 

                                  - štátnym fondom 

                                  - rozpočtom iných obcí 

                                  - rozpočtom VÚC 
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       12.   Hodnotenie plnenia programov obce 

 

Záverečný účet Obce Hatné za rok 2018  vypracovala ekonómka obce Jozefína Šarlayová, bol  

doručený pred zasadnutím obecného zastupiteľstva všetkým poslancom a  zverejnený na úradnej 

tabuli a na webovom sídle obce od 21.05.2019 do 05.06.2019.  

 

                                       Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 20/2019 

 

     S c h v a ľ u j e: 

     1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.  

     2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 8 434,97  

         EUR. 

  Hlasovanie: počet poslancov OZ:  7,  prítomní: 7 

                      za: 7   (všetci prítomní poslanci), proti 0, zdržali sa 0 

  

  Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu 6. 1. - Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu na stavbu Celoobecného 

vodovodu – dobudovanie vetvy A4 a C    
V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov o rozhodnutí ministra životného 

prostredia SR zo dňa 29.3.2019  o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na 

výstavbu Celoobecného vodovodu Hatné vo výške 100 000,00 EUR, podmienkou poskytnutia 

podpory je preukázanie, že žiadateľ má na financovanie účelu dotácie najmenej 5% nákladov z iných 

zdrojov t. j. sumu 5 263,16 EUR. Na základe uvedeného starostka obce zapojiť do rozpočtu 

prostriedky rezervného fondu vo výške 8 434,97 EUR a použiť na financovanie výdavkov spojených 

s realizáciou stavby Celoobecného vodovou. 

 

K bodu 6.2. –  návrh na čerpanie prostriedkov z Komunál univerzálneho úveru na 

dofinancovanie nákladov na realizáciu stavby Celoobecného vodovodu predložila na rokovanie 

starostka obce, nakoľko na realizáciu uvedenej stavby nebudú postačovať zdroje z dotácie a zdroje 

z rezervného fondu. 

         

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 21/2019 

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   

     1. Informáciu  o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu vo výške  

         100 000,00 EUR. 

     2. Informáciu o spolufinancovaní žiadateľa na financovanie účelu  dotácie vo výške 5 263,16 

         EUR. 

B) S c h v a ľ u j e :        

     1. zapojiť do rozpočtu prostriedky z rezervného fondu obce vo výške 8 437,97 EUR, ktoré 

         budú použité na financovanie stavby celoobecného vodovodu, 

     2. čerpanie prostriedkov z „Komunál univerzálneho úveru“ do výšky 30 000,00 EUR na  

         dofinancovanie  výdavkov spojených s realizáciou stavby celoobecného vodovodu. 

 

Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 7    

                     za:7  (všetci prítomní), proti 0, zdržali sa 0,  

                     Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 7. – Prerokovanie platu starostu obce 
Podľa potvrdenia Štatistického úradu SR  priemerná mesačná  nominálna mzda zamestnanca v 

hospodárstve SR v roku 2018 dosiahla 1 013,00 EUR. Na základe uvedeného sa od   1.1.2019  
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v zmysle zákona č. 154/2011 Z. z.  mení  plat starostky obce, ktorý je súčinom priemernej mesačnej 

mzdy za r. 2018 a násobkom podľa § 4 ods. 1) zák. 154/2011 Z. z., podľa počtu  obyvateľov obce 

t.j. 1,83. Po prerokovaní OZ schválilo zvýšenie zákonom stanoveného platu starostke obce o 30 %. 

Na základe zmeny priemernej mesačnej mzdy sa mení aj plat hlavnej kontrolórke. Po prerokovaní 

uvedeného,  zostáva jej plat v zmysle zákona a určeného pracovného úväzku. 

     

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 22/2019 
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: 

     - zvýšenie zákonom stanoveného platu starostke obce o 30 %. 

 

B) K o n š t a t u j e, ž e :  

     - hlavnej kontrolórke obce prináleží plat v zmysle zákona a určeného pracovného úväzku. 

 

Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 7    

                     za:  7  (všetci prítomní), proti 0, zdržali sa 0   

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 8. - Informácia o organizácii kultúrneho podujatia „Deň obce Hatné“ dňa 6.7.2019 

V tomto bodu starostka obce informovala prítomných poslancov o organizácii a príprave uvedeného 

podujatia a požiadala o spoluprácu pri jeho realizácii. 

Prítomní poslanci zobrali uvedenú informáciu na vedomie. 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 23/2019  

 

B e r i e   n  a   v e d o m i e:                                                     
- informáciu o príprave a organizácii kultúrneho podujatia  „Deň obce Hatné“ dňa 6.7.2019.  

Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 7,  

                     za , proti 0, zdržali sa 0                          

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 9. – prerokovanie žiadostí 
9.1. Žiadosť od obyvateľov bytového domu č. 200 o namontovanie spomaľovačov na miestnej  

       komunikácii pri bytovom dome, z dôvodu toho že uvedená MK je dosť frekventovaná, vodiči 

       nedodržujú primeranú rýchlosť a pred bytovým domom sa zdržiava veľa detí. 

       Po prerokovaní tejto žiadostí, OZ ukladá obecnému úradu prešetriť podmienky,  za ktorých by  

       bolo možné osadiť spomaľovače rýchlosti. 

9.2. Žiadosť od Ivana Dzurdzíka, Besné 734, 018 02 Dolná Mariková a manželky Lucie, Hatné 25 

       o finančný príspevok na spevnenie pozemku KN-C 185/2, v k. ú. Hatné, vo vlastníctve  

       Slovenského pozemkového, podľa LV č. 522, ktorý sa  využíva sa ako komunikácia mimo  

       intravilán. Uvedený pozemok budú využívať manželia so súhlasom vlastníka ako prístupovú     

       komunikáciu  k rodinnému domu na parcele KN-C č. 822/5.  

       Po prerokovaní žiadosti obecné zastupiteľstvo neschvaľuje príspevok z dôvodu, že tento pozemok 

       nie je v majetku obce. 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 24/2019 
         Obecné zastupiteľstvo Obce Hatné v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

         v znení neskorších predpisov:    

          

          A)  U k l a d á: 

                - Obecnému úradu v Hatnom, prešetriť podmienky potrebné na osadenie spomaľovačov  

                  rýchlosti na miestnej komunikácii pred bytovým domom č. 200 v k. ú. Hatné 

 



           

- 5 - 

B)  N e s c h v a ľ u j e : 

                 - finančný príspevok na spevnenie pozemku č. 185/2 využívaného ako komunikácia mimo 

                 intravilán, ktorý je vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu. 

 

            Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 7    

                                 za:   7 (všetci prítomní) , proti 0, nehlasovali 0 

                      

            Uznesenie bolo prijaté.        

 

K bodu 10. - Prerokovanie zastavovacej štúdie pre umiestnenie rodinného domu na parcele KN-

C 822/5, v k.ú . Hatné.  
Predloženú zastavovaciu štúdiu vypracoval projektant Ing. Adam Robota, Rozkvet 2010/24-9, 

Považská Bystrica, pre územné rozhodnutie k umiestneniu stavby rodinného domu na parc. KN-C č. 

822/5, v k. ú. Hatné. Investormi stavby sú Ivan Dzurdzík, 018 02 Dolná Mariková 734 a manželka 

Lucia Dzurdzíková, Hatné 25, 018 02 Dolná Mariková.  

Po prerokovaní všetci prítomní poslanci schválili predloženú zastavovaciu štúdiu. 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 25/2019 

         Obecné zastupiteľstvo Obce Hatné v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

         v znení neskorších predpisov:    

 

S c h v a ľ u j e : 

 

Zastavovaciu štúdiu pre územné rozhodnutie o umiestnení stavby na pozemku KN-C č. 822/5 

v k. ú. Hatné, vypracovanú projektantom Ing. Adamom Robotom, Rozkvet 2010/24-9, Považská 

Bystrica zo dňa 13.6.2019. 

 Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 7    

                     za:7  (všetci prítomní), proti 0, zdržali sa 0,  

                     Uznesenie bolo prijaté. 

    

11. Diskusia   

 

     V diskusii zo strany prítomných neboli vnesené žiadne návrhy ani pripomienky.  

 

12.  Záver  

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

      poďakovala prítomným poslancom a ukončila zasadnutie OZ o 21,00 hod. 

 

 

 

 

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

 

 

Overovateľ zápisnice :  Marcela Drblíková                                   ........................................... 

 

 

                                      Jozef Brhel                                               ........................................... 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Mgr. Iveta Žilovcová  

                                                                                                                      starosta obce                   


