
Z Á P I S N I C A 

z 8.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hatné 

 

Dátum konania :  29.  máj  2020 

 
Prítomní :            Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce 
                              Poslanci: Jozef Brhel, Anton Šípek,  Pavol  Ištok, Ľudovít Sekeráš, Anton Seko 
Neprítomní:         Pavel Braciník, Marcela Drblíková  
 
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. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Hatné za rok  
    2019 
5. Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Hatné za rok 2019 
6. Prerokovanie platu starostu obce a hlavného kontrolóra 
7. Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu na stavbu Celoobecného     
    vodovodu – dobudovanie vetvy A3,  C3, B1, D, D1, C6 a C 
8. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce  
     a schválenie rozsahu pracovného úväzku 
9.  Menovanie delegáta za obec do Rady školy pri MŠ Hatné na 4 ročné obdobie  
     činnosti 2020 – 2024 
10. Schválenie žiadosti o bankový produkt Municipál úver – Univerzál od Prima  
      Banka Slovensko, a. s. 

                              11. Informácia o schválení dotácie na dostavbu Celoobecného vodovodu Hatné 
                                    environmentálneho fondu 
                              12. Schválenie čerpania Municipál úveru – Univerzál z Prima banka Slovensko, 
                                    a. s., na spolufinancovanie výstavby Celoobecného vodovodu Hatné 
                              13. Informácia o zrušení kultúrneho podujatia Deň obce Hatné – júl 2020 
                              14. Diskusia  
                              15. Návrh na uznesenie 
                              16. 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 5 a OZ je uznášania schopné. 
 
K bodu 1.1.Návrh zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Overovatelia zápisnice: Anton Seko a Jozef Brhel. 
Zapisovateľka: Jozefína Šarlayová 
    

K bodu  2.  Schválenie programu rokovania   
Starostka obce predložila na rokovanie  návrh programu a navrhla doplniť do programu  
nasledovný bod:  
4.2. Schválenie plánu práce kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 – júl, august  
              
          

                                                   Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 56/2020 

          S c h v a ľ u j e: 

 
          1. Zapisovateľku a overovateľov zápisnice podľa návrhu starostky obce. 
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          2. Program rokovania a dodatok k programu tak, ako bol predložený starostkou obce.  
              Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 5     
                                   za:  5  (všetci prítomní), proti 0, zdržali sa 0  

 
Uznesenie bolo prijaté. 
      

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení   
Predchádzajúce uznesenia mali  schvaľovací charakter. 
 

K bodu 4.1.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za r. 2019 
       K záverečnému účtu obce za rok 2019 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. 2019 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a elektronickej úradnej tabuli obce k verejnej 
diskusii od 14.05.2020 do 29.05.2020.  
Riadna účtovná závierka za r. 2019 a hospodárenie obce za r. 2019 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 31.12.2019.  Riadna účtovná závierka bude overená nezávislým audítorom v zmysle zákona 
č.431/2002 z. z. o účtovníctve.  Hospodárenie obce za rok 2019  t. j. príjmy – výdavky  =  3 629,16 

EUR /prebytok/, ktoré bolo upravené o nevyčerpané  prostriedky na stravné a réžiu v sume – 
346,63 EUR, upravený o nevyčerpanú dotáciu na podporu k stravovacím návykom dieťaťa 

v zmysle zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti  MPSVR SR v sume – 750,12 EUR 

a nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti ako zdroj financovania podnikateľskej  

činnosti podľa zák. 583/2004 Z. z. v sume – 315,96 EUR,  upravené hospodárenie obce za rok 

2019 predstavuje sumu 2 216,45 EUR. 
Upravený prebytok rozpočtu vo výške 2 216,45 EUR navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu.  
Odporúča obecnému zastupiteľstvu, aby sa prerokovanie Záverečného účtu obce Hatné za rok 2019 
uzatvorilo výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.   
Uvedenú informáciu zobralo OZ na vedomie. 
 
K bodu 4.2. schválenie plánu práce kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 (júl, august)  
predložila na rokovanie hlavná kontrolórka obce. Po prerokovaní, prítomní poslanci schválili 
predložený návrh.  

  
 K bodu 5. Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Hatné za rok 2019  
 
 Záverečný účet obsahuje tieto časti :  
 

 1.    Rozpočet obce na rok 2019 
                    2.     Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 
                    3.     Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 
                    4.     Prebytok /schodok rozpočtového hospodárenia za r. 2019 
                    5.     Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov a iných fondov 

6.     Bilancia aktíva a pasív k 31.12.2019 
7.     Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 
8.     Údaje o hospodárení 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  
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                                  - rozpočtom iných obcí 
                                  - rozpočtom VÚC 
                    12.   Hodnotenie plnenia programov obce 

 
Návrh záverečného účet Obce Hatné za rok 2019  vypracovala ekonómka obce Jozefína Šarlayová, bol  
doručený pred zasadnutím obecného zastupiteľstva všetkým poslancom a  zverejnený na úradnej 
tabuli a na webovom sídle obce od 14.05.2020 do 29.05.2020  
 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 57/2020 
         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 : 

       stanovisko hlavného kontrolóra obce  k „ Záverečnému účtu obce Hatné za rok 2019“.  
 B)  S c h v a ľ u j e: 
      1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za r. 2019 bez výhrad.  
      2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 2 216,45  

         EUR. 
     3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2020  
 
  Hlasovanie: počet poslancov OZ:  7,  prítomní: 5 
                      za: 5   (všetci prítomní poslanci), proti 0, zdržali sa 0 
  
  Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 6. – Prerokovanie platu starostu obce a hlavného kontrolóra  
 
Podľa potvrdenia Štatistického úradu SR  priemerná mesačná  nominálna mzda zamestnanca v 
hospodárstve SR v roku 2019 dosiahla 1 092,00 EUR. Na základe uvedeného sa od   1.1.2020  
v zmysle zákona č. 154/2011 Z. z.  mení  plat starostky obce, ktorý je súčinom priemernej mesačnej 
mzdy za r. 2019 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. 58/2020 
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: 5    
                     za:  5  (všetci prítomní), 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 A3, C3, B1, D, D1, C6 a C    
V tomto bode starostka obce navrhla prítomným poslancom použiť  prostriedky z rezervného fondu vo 
výške 2 216,45 EUR  na financovanie výdavkov spojených s realizáciou stavby Celoobecného 
vodovou Hatné.  
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 59/2020 
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 :        
     Použitie prostriedkov z rezervného fondu obce vo výške 2 216,45 EUR na  financovanie stavby  
     Celoobecného vodovodu Hatné. 
 
Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 5    
                     za:5  (všetci prítomní), proti 0, zdržali sa 0,  
                     Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 8. – vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce a určenie 

jeho pracovného úväzku  
 
    Vzhľadom k tomu, že dňom 17.9.2020 uplynie funkčné obdobie hlavnej kontrolórky obce, Obecné  
     zastupiteľstvo v  Hatnom  v zmysle § 18a ods. 2/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  
     zriadení : 
    a)  vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra na deň 02.09.2020 o 18,00 hod. 
    b)  Kandidáti na uvedenú funkciu musia doručiť písomnú prihlášku s dokladmi o splnení      
         kvalifikačných predpokladov a  údajmi pre výpis z registra trestov podľa § 10 ods. 4a) 
         zák. 330/2007 Z z. v z.n.p. v zalepenej obálke s názvom „Voľba  hlavného kontrolóra –     
         neotvárať“ do 19.8.2020 na Obecný úrad v Hatnom do 15,00 hod.  
    c)  Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 ods. 4, písm. j)  zákona  SNR č. 369/1990 Zb., určuje  
         úväzok na  výkon funkcie hlavného  kontrolóra na 12% z pracovného času zamestnanca 
         Obecného úradu v Hatnom, ktorý je určený na 37,5 hod. týždenne. 
         Oznam o voľbe a podmienkach výberového konania bol zverejnený na úradnej tabuli od  
         a webovom sídle obce od 1.7.2020. 
  

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 60/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hatné v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
v znení neskorších predpisov:    
 

A) V y h l a s u j e  :  
      1. voľby hlavného kontrolóra na deň 2.9.2020.  
      2. Výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra od 10.7.2020 do 21.8.2020. 
 

B) U r č u j e :  
      úväzok na výkon funkcie hlavného kontrolóra na 12% z pracovného času zamestnanca Obecného 
      úradu v Hatnom, ktorý je stanovený na 37,5 hodiny týždenne. 
      Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 5    
                     za:  5  (všetci prítomní), proti 0, zdržali sa 0   
      Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 9. -delegovanie zástupcu OZ do Rady školy pri MŠ Hatné na roky 2016 – 2020           
     Z dôvodu skončenia funkčného obdobia členov „Rady školy pri MŠ Hatné“ (2016 – 2020) Obecné 
zastupiteľstvo delegovalo člena do uvedeného orgánu  za obec na nasledujúce funkčné obdobie 4 
rokov (2020-2024), poslankyňu  OZ p. Marcelu Drblíkovú, Hatné 25, ktorá súhlasila s delegovaním.  
                                                

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 61/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hatné v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
v znení neskorších predpisov:    
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D e l e g u j e  : 

 
p. Marcelu Drblíkovú za člena „Rady školy pri MŠ Hatné“ na funkčné obdobie r. 2020 – 2024. 
Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 5    
                     za:  5  (všetci prítomní), proti 0, zdržali sa 0   
Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 10. - schválenie žiadosti o bankový produkt Municipál úver – Univerzál od Prima Banka 
Slovensko, a. s.  
Po prerokovaní tohto bodu obecné zastupiteľstvo schválilo prijatie Municipálneho úveru – Univerzál 
(ďalej len úver) vo výške 123 500,00 EUR poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so 
sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej 
zmluve a alternatívy pre prípad zabezpečenia úveru. 
 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 62/2020  
         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. prijatie Municipálneho úveru – Univerzál vo výške 123 500,00 EUR poskytnutého zo strany Prima 
banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 za podmienok 
dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 
2. V prípade ak bude na základe každoročného prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška znížená  
tak, že obec vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenia výšky poskytnutého úveru  väčší objem 
finančných prostriedkov ako je bankou novostanovená výška úveru, obec je oprávnená uhradiť rozdiel 
medzi pôvodnou a novou výškou úveru najneskôr do 30.05 daného kalendárneho roka. V prípade, ak 
obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novu výškou úveru, obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že vo 
výške tohto rozdielu bude úver zmenený  na terminovaný úver, a to za podmienok dojednaných 
v príslušnej úverovej zmluve.  
3. Alternatívu pre prípad zabezpečenia úveru zmenkou od začiatku úverového vzťahu: Obecné 
zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom  
zabezpečenia pohľadávky banky z úveru.    
4. Alternatívu pre ostatné prípady: Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak na 
základe prehodnotenia vykonaného bankou bude zistené, že miera rizika obce ako klienta bola 
v priebehu úverového vzťahu zvýšená, obec vystaví v súlade s podmienkami dojednanými v príslušnej 
úverovej zmluve na výzvu banky vlastnú vistablanko zmenku na rad banky za účelom zabezpečenia 
pohľadávky banky z úveru.  
Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 5 
                     za:   5 (všetci prítomní) , proti 0, nehlasovali 0 
                     Uznesenie bolo prijaté.        

 

K bodu 11 - Informácia o schválení dotácie na dostavbu Celoobecné ho vodovodu Hatné                                   

environmentálneho fondu  
     V tomto bode starostka obce informovala prítomných, že na základe „Rozhodnutia ministra 
životného prostredia SR o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu“ bude obci 
Hatné poskytnutá dotácia vo výške 180 000,00 EUR  za účelom výstavby „Celoobecného vodovodu 
Hatné“. 
     Podmienkou jej poskytnutia je preukázanie, že žiadateľ má na financovanie účelu dotácie 
zabezpečených najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov, teda sumu 9 473,69 EUR.  
     Nárok na plnú výšku poskytnutej dotácie vzniká po splnení všetkých zmluvných podmienok 
uvedených v písomnej zmluve uzatvorenej s Environmentálnym fondom na základe tohto rozhodnutia. 
 
K bodu 12 - Schválenie čerpania Municipál úveru – Univerzál z Prima banka Slovensko,                                    

a. s., na spolufinancovanie výstavby Celoobecného vodovodu Hatné   
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    Na základe informácie o poskytnutí dotácie na výstavbu celoobecného vodovodu Hatné Obecné 
zastupiteľstvo schválilo čerpanie Municipál úveru – Univerzál z Prima banka Slovensko,                                    
a. s., na spolufinancovanie výstavby Celoobecného vodovodu Hatné do výšky 15 000,00 EUR. 
 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 63/2020 
         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 : 
     Informáciu o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu  na základe 
     rozhodnutia ministra životného prostredia SR vo výške 180 000,00 EUR. 
 

B) S c h v a ľ u j e : 
     čerpanie Municipál úveru – Univerzál z Prima banka Slovensko, a. s., na spolufinancovanie 
výstavby Celoobecného vodovodu Hatné do výšky 15 000,00 EUR. 
 
Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 5   
                     za: 5  (všetci prítomní), proti 0, zdržali sa 0,  
                     Uznesenie bolo prijaté. 
 

 K bodu 13- Informácia o zrušení kultúrneho podujatia Deň obce Hatné – júl 2020   
     V tomto bode starostka obce predložila návrh na zrušenie kultúrneho podujatia „Deň obce Hatné“, 
ktoré sa malo uskutočniť 4.7.2020, na základe obmedzení vyplývajúcich s vyhlásením mimoriadnej 
situácie súvisiacej s ohrozením verejného zdravia (COVID 19). Prítomní poslanci schválili zrušenie 
uvedeného kultúrneho podujatia. 
  

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 64/2020 
         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  :  

 
Zrušenie konania kultúrneho podujatia „Deň obce Hatné“. 
 

14. Diskusia   
     V diskusii zo strany prítomných neboli vnesené žiadne návrhy ani pripomienky.  
 
15.  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 :      ........................................... 
 

Overovate lia  zápisnice a uznesení: 
 
                                       Anton Seko                                             ........................................... 
 
 
                                      Jozef Brhel                                               ........................................... 
 
 
 
                                                                                                                 Mgr. Iveta Žilovcová  
                                                                                                                       starosta obce                    
          



 
   
 


