
Z Á P I S N I C A 

zo 4.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hatné 

 

Dátum konania :  11.  september  2019 

 

Prítomní :            Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce 

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

                                              Ištok, Ľudovít Sekeráš,  

Neprítomní:         Anton Seko 

 

Ďalší prítomní:    Jozefína Šarlayová, zamestnanec obce 

 

Program :             1.Otvorenie zasadnutia, 

                               1.1.  návrh zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                              2. Schválenie programu rokovania 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Schválenie VZN č. 88/N/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

    V MŠ a ŠJ 

5. Návrh na určenie výšky limitu finančných prostriedkov v pokladni Materskej     

    školy v Hatnom a Školskej jedálni pri MŠ Hatné 

6. Návrh Zásad podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa    

    kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti 

7. Žiadosť o schválenie zastavovacej štúdie od Jána Šibíka a manželky Marty  

    Šibíkovej, bytom Hatné č. 129. 

8. Žiadosť Obce Dolná Mariková o spolufinancovanie zvýšených nákladov na  

    prevádzku Školskej jedálne v Základnej škole Dol. Mariková a prevádzku  

    zdravotného strediska v Dolnej Marikovej   

                              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 6 a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 1.1.Návrh zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice: Ľudovít Sekeráš a Pavol Ištok 

Zapisovateľka: Jozefína Šarlayová 

    

K bodu  2.  Schválenie programu rokovania   

Starostka obce predložila na rokovanie  návrh programu a oslovila prítomných o prípadné pozmeňova- 

návrhy. Zo strany prítomných neboli podané žiadne pozmeňovacie návrhy. 

          

                                                   Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 26/2019 

      S c h v a ľ u j e: 

 

          1. Zapisovateľku zápisnice Jozefínu Šarlayovú a overovateľov zápisnice p. Ľudovíta Sekeráša 

              a Pavla Ištoka. 

          2. Program rokovania 4. zasadnutia OZ v Hatnom.   

              Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 6     

              za:  6  (všetci prítomní), proti 0, zdržali sa 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení   

Uznesením OZ č. 24/2019 bolo uložené Obecnému úradu v Hatnom prešetriť podmienky potrebné  

pre osadenie spomaľovačov rýchlosti na miestnej komunikácii pred bytovým domom č. 200 v k. ú. 

Hatné, parc. KN-C č. 529. 

     Starostka obce sa v tejto veci informovala na dopravnom inšpektoráte v Považskej Bystrici, ktorý 

neodporúča umiestnenie spomaľovacích zariadení na pozemných komunikáciách I., II. a III. triedy. 

Starostka obce uskutočnila aj stretnutie s obyvateľmi bytového domu č. 200, ktorí žiadajú 

o umiestnenie spomaľovacieho zariadenia. 

    Obecné zastupiteľstvo na základe predložených informácií a vzhľadom na bezpečnosť detí v danej 

lokalite,  súhlasí so zakúpením a umiestnením spomaľovacieho zariadenia na miestnej komunikácii 

pri bytovom dome č. 200 v k. ú. Hatné. Ďalšie potrebné úkony vykoná starostka obce. 

 

                  Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 27/2019 

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

v znení neskorších predpisov: 

    

 A) K o n š t a t u j e, 

      že uznesenie č. 24/2019 zo dňa 5.6.2019 bolo splnené. 

 

  B) S h v a ľ u j e :  
       zakúpenie a umiestnenie spomaľovacieho zariadenia na miestnej komunikácii – parc. KN-C 

      č. 529, v k. ú. Hatné.  

 

  Hlasovanie: počet poslancov: 7, prítomní 6 

                                                   za 6 (všetci prítomní), proti 0, zdržali sa 0   

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 K bodu 4. Schválenie VZN č. 88/N/2019 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby 

 na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v pôsobnosti obce Hatné  
 Predložila na rokovanie starostka obce. Podľa uvedeného VZN výška príspevku za pobyt dieťaťa 

 v MŠ mesačne zostáva 10,00 EUR    

 Príspevky na nákup potravín na jedlo pre jedno dieťa v MŠ sa stanovuje podľa druhého pásma 

stanoveného Ministerstvom školstva SR 

- desiata v sume ......   0,34 EUR 

- obed v sume  ......     0,80 EUR  

- olovrant v sume .....  0,23 EUR 

Dieťa, ktoré odoberá v MŠ len desiatu platí zákonný zástupca príspevok vo výške 0,40 EUR. 

Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelých stravníkov je 1,26 EUR. Cudzí stravníci 

okrem potravín na jedno jedlo vo výške 1,26 EUR, platia aj režijné náklady vo výške 0,74 EUR. 

Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN Obce č. 86/N/2018. 

 

 

                                       Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 28/2019 

     S c h v a ľ u j e: 

 

     VZN Obce č. 88/N/2019 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu       

     nákladov v školách a školských zariadeniach v pôsobnosti obce Hatné.  

 

  Hlasovanie: počet poslancov OZ:  7,  prítomní: 6 

                      za: 6   (všetci prítomní poslanci), proti 0, zdržali sa 0 

  

  Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 5. - Návrh na určenie výšky limitu finančných prostriedkov v pokladni Materskej školy     

školy v Hatnom a Školskej jedálni pri MŠ Hatné  
predložila na rokovanie Jozefína Šarlayová, ekonómka obecného úradu. Po prerokovaní uvedeného 

OZ schválilo limit finančných prostriedkov v pokladni Materskej školy v Hatnom 500,00 EUR,  

limit finančných prostriedkov v pokladni Školskej jedálne pri MŠ Hatné 1 000,00 EUR. 

    

         

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 29/2019 

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 :        
     1. limit finančných prostriedkov v pokladni MŠ Hatné vo výške 500,00 EUR. 

     2. Limit finančných v pokladni Školskej jedálne pri MŠ Hatné vo výške 1 000,00 EUR. 

      

Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 6   

                     za: 6  (všetci prítomní), proti 0, zdržali sa 0,  

                     Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 6. – Návrh Zásad podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa       

kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti  
predložila na rokovanie starostka obce. Uvedené zásady upravujú postup pri podávaní, preverovaní 

a evidovaní oznámení týkajúcich sa závažnej protispoločenskej a inej závažnej činnosti, podrobnosti 

o oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, postup pri oboznamovaní osoby, ktorá 

podala podnet, podrobnosti o spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete a o zachovávaní 

mlčanlivosti a totožnosti osoby, ktorá podala oznámenie.  

Zásady sú záväzné pre zamestnancov a štatutárne orgány Obce Hatné a obcou zriadených rozpočto- 

vých  a príspevkových organizácií. Po prerokovaní prítomní poslanci schválili predložený dokument, 

ktorý nadobúda účinnosť dňom 1.10.2019. 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 30/2019 
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: 

Dokument  „ Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo 

inej protispoločenskej činnosti „ 

     

Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 6   

                     za:  6  (všetci prítomní), proti 0, zdržali sa 0   

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 7. - Žiadosť o schválenie zastavovacej štúdie od Jána Šibíka a manželky Marty  

Šibíkovej, bytom Hatné č. 129,  
ktorú vyhotovil projektant  Ing. Matej Žiačik, Hatné 196, 018 02 Dolná Mariková, pre účel získania 

stavebného povolenia pre rodinný dom, na parc. KN-C č. 637/8 v k. ú. Hatné. 

Po prerokovaní tohto bodu OZ schválilo predloženú zastavovaciu štúdiu. 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 31/2019  

 

S c h v a ľ u j e:                                                     
- zastavovaciu štúdiu pre výstavbu rodinného domu, na parc. KN-C č. 637/8, v k. ú. Hatné.   

Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 6,  

                     za 6 (všetci prítomní), proti 0, zdržali sa 0                          

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 8. –  Žiadosť Obce Dolná Mariková o spolufinancovanie zvýšených nákladov na 

prevádzku Školskej jedálne v Základnej škole Dol. Mariková a prevádzku zdravotného 

strediska v Dolnej Marikovej.   

Po prerokovaní tohto bodu OZ neschvaľuje v roku 2019 finančný príspevok na prevádzku nákladov 

Školskej jedálne v Základnej škole v Dolnej Marikovej a zdravotného strediska v Dolnej Marikovej, 

vzhľadom na finančnú situáciu v rozpočte obce. Príspevkom na spolufinancovaní zdravotného  

strediska sa obecné zastupiteľstvo bude zaoberať pri zostavovaní rozpočtu v roku 2020. 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 32/2019 
         Obecné zastupiteľstvo Obce Hatné v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

         v znení neskorších predpisov:    

          

A)  N e s c h v a ľ u j e   

 

      1. finančný príspevok v roku 2019 na spolufinancovanie nákladov na prevádzku Školskej jedálne  

          pri Základnej Škole  v Dolnej Marikovej. 

      2. Finančný príspevok na spolufinancovanie nákladov na prevádzku budovy zdravotného strediska 

          v Dolnej Marikovej. 

     

   B)  K o n š t a t u j e,  ž e 

 

         Príspevkom na spolufinancovanie zdravotného strediska sa bude zaoberať pri zostavovaní  

         Rozpočtu v roku 2020. 

 

         Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 6   

                                 za:  6 (všetci prítomní) , proti 0, nehlasovali 0 

                      

         Uznesenie bolo prijaté.        

 

   9. Diskusia   

 

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

 

10. Návrh na uznesenie  
      - predniesla Jozefína Šarlayová.  

 

11.  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 :  Ľudovít Sekeráš                                       ........................................... 

 

 

                                      Pavol Ištok                                              ........................................... 

 

 

 

 

                                                                                                              Mgr. Iveta Žilovcová  

                                                                                                                      starosta obce                    



          

 

   

 


