
Z Á P I S N I C A 

zo  6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hatné 

 

Dátum konania :  9.  december  2019 

 

Prítomní :            Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce 

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

                                              Ištok, Ľudovít Sekeráš  

Neprítomní:        0 

 

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

 

Program :             1.Otvorenie zasadnutia, 

                               1.1.  návrh zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                              2. Schválenie programu rokovania 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Schválenie spolupráce s firmou Credit audit, s.r.o., k vykonaniu auditu  za r.  

    2019    

5. Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 

    na území obce Hatné   

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

    jedálni  materskej školy a dieťa školského zariadenia na r. 2020 v zriaďova- 

    teľskej pôsobnosti obce Hatné 

                              7. Návrh na predloženie rozpočtu obce na rok 2020 bez programovej štruktúry 

                              8. Návrh na hospodárenie obce v rozpočtovom provizóriu v 1. štvrťroku 2020 

                              9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020 

                            10. Prerokovanie odmien poslancov OZ a hlavného kontrolóra obce 

                            11. Návrh na úpravu rozpočtu obce 

                            12. Návrh inventarizačnej komisie k vykonaniu riadnej inventarizácie za rok 2019 

                            13. Návrh na vyradenie opotrebovaného DHM obce 

                            14. Žiadosť o schválenie zastavovacej štúdie k RD – Peter Ištok, Hatné 134 

                            15. Diskusia 

                            16. Návrh na uznesenie 

                            17. 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 je prítomných všetkých 7poslancov a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 1.1.) Návrh zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice: Anton Šípek a Jozef Brhel 

Zapisovateľka: Jozefína Šarlayová 

    

K bodu  2.)  Schválenie programu rokovania   

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

pozmeňovacie návrhy. Zo strany prítomných neboli podané žiadne pozmeňovacie návrhy. 

          

                                                   Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 39/2019 

      S c h v a ľ u j e: 

 

          1. Zapisovateľku zápisnice Jozefínu Šarlayovú a overovateľov zápisnice p. Antona Šípka 

              a Pavla Braciníka. 

          2. Program rokovania 6. zasadnutia OZ v Hatnom podľa návrhu  starostky obce.  

              Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 7    

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

 

Uznesenie bolo prijaté. 
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 K bodu 3.)  Kontrola plnenia uznesení   

Predchádzajúce uznesenia mali schvaľovací charakter. 

 

K bodu 4. )    

 Schválenie spolupráce s firmou Credit audit, s.r.o., k vykonaniu auditu  za r. 2019  
    Starostka obce predložia návrh na schválenie spolupráce s firmou CREDIT AUDIT, s.r.o, Fedinova    

  16/A,  851 05 Bratislava, k vykonaniu auditu účtovnej závierky obce Hatné za r. 2019.  

                     

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 40/2019 

 

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 :   

Spoluprácu s firmou CREDIT AUDIT, s.r.o, Fedinova 16/A,  851 05 Bratislava, k vykonaniu auditu 

účtovnej závierky obce Hatné za r. 2019   

Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 7   

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

                     Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu 5.) Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území 

obce Hatné   

Návrh VZN č. 90/N/2019  o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO  na území obce 

Hatné  predložila na rokovanie starostka obce, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej 

adrese obce dňa  22.11.2019. Po prerokovaní uvedeného návrhu sadzba dane z nehnuteľností zostala 

v pôvodnej výške, sadzba poplatku za 1 liter komunálnych odpadov pri množstvovom zbere pre 

poplatníka je 0,0548 EUR, sadzba poplatku za osobu a kalendárny deň pre poplatníka je 0,0548 EUR, 

t. j. 20,00 EUR na osobu a rok a sadzba poplatku za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín je 

stanovená na 0,085 EUR za 1 kg. 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 41/2019 
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: 

Všeobecné záväzné na riadenie č. 90/N/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hatné, ktoré nadobúda účinnosť dňom 1.1.2019. 

     

Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní:   

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 6). - Schválenie VZN o určení  výšky dotácie na potenciálneho stravníka v školskej 

jedálni materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2020 v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Hatné.  
Predložila na rokovanie starostka obce. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce 

a internetovej adrese obce dňa 22.11.2019. 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 42/2019 

 

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:                                                       
 VZN č. 91/N/2019 o určení  výšky dotácie na potenciálneho stravníka v školskej jedálni materskej 

školy a dieťa školského zariadenia na rok 2020 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hatné, ktoré 

nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020. 
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1. Výška dotácie na jedno dieťa v MŠ na rok 2020 sa určuje na 1 400,00 ER. 

2. Výška dotácie na potenciálneho stravníka v Školskej jedálni pri MŠ Hatné na rok 2020 sa určuje na 

    500,00 EUR. 

    

Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 7,  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

     

 

K bodu 7).  Návrh na predloženie rozpočtu obce na rok 2020 bez programovej štruktúry  

Po prerokovaní tohto bodu prítomní poslanci schválili predloženie rozpočtu na rok 2020 bez 

programovej štruktúry. 

 

K bodu 8). Návrh na hospodárenie obce v rozpočtovom provizóriu v 1. štvrťroku 2020  

Po prerokovaní tohto bodu obecné zastupiteľstvo schvaľuje hospodárenie obce podľa 

Rozpočtového provizória. 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 43/2019  

 

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. Predloženie rozpočtu na rok 2020 bez programovej štruktúry.  

2. Hospodárenie obce v 1. štvrťroku podľa rozpočtového provizória. 

     

Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 7,  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

     

K bodu 9). Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020  
Predložila na rokovanie hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Hoštáková.  

Po prerokovaní uvedeného OZ schválilo plán kontrolnej činnosti tak, ako bol predložený. 

                                                           

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 44/2019 

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 : 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2020 

Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 7,  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 10). Prerokovanie odmien poslancov OZ a hlavného kontrolóra obce   

Po prerokovaní tohto bodu prítomní poslanci schválili odmeny poslancom Obecného zatupiteľstva 

v Hatnom vo výške 40,00 EUR za účasť na každom zasadnutí a hlavnej kontrolórke obce 300,00 EUR 

za kvalitné plnenie úloh v roku 2019. 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 45/2019 

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. Odmenu poslancom OZ vo výške 40,00 EUR za účasť na každom zasadnutí. 

2. Odmenu hlavnej kontrolórke za rok 2019 vo výške 300,00 EUR. 
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Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 7,  

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

Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu 11). Návrh na úpravu rozpočtu obce  
Predložila na rokovanie starostka obce. Po prerokovaní tohto bodu prítomní poslanci schválili návrh 

Na úpravu rozpočtu. Rozpočtové opatrenie č. 4 tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu 12). Návrh inventarizačnej komisie k vykonaniu riadnej inventarizácie za rok 2019  

v zložení p. Marcela Drblíková, Anton Šípek, Ľudovít Sekeráš, Jozefína Šarlayová, zapisovateľka. OZ 

schválilo predložený návrh. 

 

 K bodu 13). Návrh na vyradenie opotrebovaného DHM obce  

 Predložila na rokovanie starostka obce. Drobný majetok je opotrebovaný a nefunkčný. 

 Prítomní poslanci schváli vyradenie nefunkčného majetku obce. 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 46/2019 
 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. Návrh na úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.  

2. Inventarizačnú komisiu v zložení p. Marcela Drblíková, Anton Šípek, Ľudovít Sekeráš a Jozefína 

    Šarlayová.  

3. Návrh na vyradenie nefunkčného DHM. 

 

 Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 7,  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 14). Žiadosť o schválenie zastavovacej štúdie k RD – Peter Ištok, Hatné 134        

- zastavovacia štúdia bola vypracovaná PIPS Tibor Zendek, Papradno 632, IČO: 14191148 – pre 

rodinný dom na parc. KNC 637/26, stavebník Ing. Peter Ištok, Hatné 134. Prítomní poslanci 

schválili uvedenú zastavovaciu štúdiu. 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 47/2019 
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 :  

zastavovacia štúdia bola vypracovaná PIPS Tibor Zendek, Papradno 632, IČO: 14191148 – pre 

rodinný dom na parc. KNC 637/26, stavebník Ing. Peter Ištok, Hatné 134. Prítomní poslanci 

schválili uvedenú zastavovaciu štúdiu. 

Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 7,  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 15. Diskusia  

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

 

16. Návrh na uznesenie  
    - predniesla Jozefína Šarlayová.  

 

17.  Záver  

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

      poďakovala prítomným poslancom a ukončila zasadnutie OZ o 22,00 hod. 
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Zapísala :   Jozefína Šarlayová                                   podpis :      ........................................... 

 

 

Overovateľ zápisnice :  Anton Šípek                                            ........................................... 

 

 

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

 

 

 

 

                                                                                                              Mgr. Iveta Žilovcová  

                                                                                                                      starosta obce                    

          

 

   

 


