
Z Á P I S N I C A 

z  12.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hatné 

 

Dátum konania :  15.  marec 2021 o 18,00 hod. 

 

Prítomní :            Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce 

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

                                              Ištok, Ľudovít Sekeráš, Anton Seko  

Neprítomní:        Pavel Braciník 

 

Ďalší prítomní:    Jozefína Šarlayová, zamestnanec obce, Ing. Peter Ištok, hlavný kontrolór 

 

Program :             1.Otvorenie zasadnutia, 

                               1.1.  návrh zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                              2. Schválenie programu rokovania 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Žiadosť Jozefa Omámika a manželky Anetty Omámikovej, Hatné 107  

    o odkúpenie časti pozemku – parc. KN-E 453, v k. ú. Hatné, vo vlastníctvo Obce  

5. Stanoviská hlavného kontrolóra: 

5.1. – k hospodáreniu obce v rozpočtovom provizóriu v r. 2021 

5.2. – k návrhu rozpočtu obce Hatné na roky 2021 - 2023 

6. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 

                              7. Schválenie rozpočtu obce Hatné na roky 2021 - 2023 

                              8. Schválenie smernice o elektronickom hlasovaní obecného zastupiteľstva  

                              9. Zvýšenie nákladov za prevádzkovanie KT spoločnosťou KATES, s.r.o. od  

                                  1.4.2021 

                            10. Diskusia 

                            11. Návrh na uznesenie 

                            12. 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 6 poslancov a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 1.1.) Návrh zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice: Jozef Brhel a Pavol Ištok 

Zapisovateľka: Jozefína Šarlayová 

    

K bodu  2.)  Schválenie programu rokovania   

Starostka obce predložila na rokovanie  návrh programu a doplnok do programu nasledovné body: 

 č. 10 – žiadosť od p. Petra Seka, Hatné 161 o schválenie urbanistickej štúdie „IBV Pole,“ 

 č. 11 – návrh projektovej dokumentácie k rozšíreniu stavby obecného vodovodu pre stavebné  

             povolenia 

č. 12. – žiadosť o vyjadrenie k návrhu DUR stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Hatné“ od 

             Profi – NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín 

a  oslovila prítomných o prípadné pozmeňovacie návrhy. Zo strany prítomných neboli podané žiadne 

pozmeňovacie návrhy. 

          

                                                   Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 89/2021 

      S c h v a ľ u j e: 

          1. Zapisovateľku zápisnice Jozefínu Šarlayovú, overovateľov zápisnice p. Jozefa Brhela 

              a Pavla Ištoka. 

          2. Program rokovania 12. zasadnutia OZ v Hatnom a doplnky do programu, podľa návrhu   

              starostky obce.  

              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   

Predchádzajúce uznesenia mali schvaľovací charakter. 

 

K bodu 4. )    

Žiadosť od Jozefa Omámika a manželky Anetty Omámikovej, obaja bytom Hatné 107  
o odkúpenie  pozemku – parcely KN-C 535/5 v k. ú. Hatné, vodná plocha o výmere 69 m2, vytvorenej 

ako diel č. 1 z parc.  č. KN-E č. 453 v k. ú. Hatné, ktorá je vo vlastníctve Obce Hatné podľa LV č. 450, 

zameranej geometrickým plánom č. 028/2021, vyhotovený  GeoID  s.r.o., Hatné 292, 018 02 Hatné, 

úradne overil Ing. Miroslav Masár, dňa 16.3.2021 pod č. 159/201, Okresný úrad Považská Bystrica, 

katastrálny odbor a bezprostredne susedí s parcelou KN-C 490, vo vlastníctve žiadateľov. Ako dôvod 

odkúpenia uvádzajú prípravu uvedeného pozemku pod výstavbu rodinného domu.  

           Po prerokovaní uvedeného OZ konštatovalo, že uvedený pozemok vzhľadom na polohu   

a výmeru nie je využiteľný pre potreby obce a z tohto dôvodu schválilo zámer - odpredaj uvedeného      

 pozemku ako prípad osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. o majetku  

 obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 90/2021 

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

v znení neskorších predpisov:    

 

S c h v a ľ u j e :   

     Zámer - odpredaj pozemku parcely KN-C 535/5 v k. ú. Hatné, vodná plocha o výmere 69 m2, 

vytvorenej ako diel č. 1 z parc. č. KN-E č. 453 v k. ú. Hatné, zastavaná plocha o výmere 583 m2, ktorá 

je vo vlastníctve Obce Hatné podľa LV č. 450, zameranej geometrickým plánom č. 028/2021, 

vyhotoveným  GeoID  s.r.o., Hatné 292, 018 02 Hatné, úradne overil Ing. Miroslav Masár, dňa 

16.3.2021 pod č. 159/201, Okresný úrad Považská Bystrica, katastrálny odbor, ako prípad osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. o majetku obcí v znení neskorších zmien 

a doplnkov. Zámer bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov zvolených do obecného 

zastupiteľstva, za odpredaj  hlasovalo 6 prítomných  poslancov. 

 Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 6    

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

     

K bodu 5.) Stanoviská hlavného kontrolóra:    
5.1. – k hospodárenie obce počas rozpočtového provizória – predložil  na rokovanie hlavný 

kontrolór obce Ing. Peter Ištok, konštatoval, že obec hospodárila podľa rozpočtového provizória  

v mesiacoch január a február 2021. Počas uvedenej doby, boli dodržané ustanovenia § 11 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. Stanovisko tvorí prílohu zápisnice. 

5.2. -  kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Hatné na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 2022 – 

2023. V uvedenom dokumente odporučil obecnému zastupiteľstvu v Hatnom predložený návrh 

rozpočtu na rok 2021 schváliť a na roky 2022 - 2023 zobrať na vedomie. Tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu 6.) – Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce k 31.12.2020 

- predniesol  hlavný kontrolór obce Ing. Peter Ištok a tvorí prílohu k zápisnici. 

 Kontrola bola zameraná na: 

a)  zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok,  

b) finančná kontrola zameraná na účelnosť a použitie finančných prostriedkov 

c) kontrola vybavovania petícií a sťažností 

d) kontrola plnenia uznesení  

Na základe vykonanej kontrolnej činnosti neboli porušené právne predpisy. 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 91/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hatné v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov:   

  

B e r i e  n a  v e d o m i e : 
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1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k hospodáreniu obce počas rozpočtového provizória 

    v mesiaci január a február 2021. 

2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2021 a viacročného rozpočtu na r.   

    2022 – 2023. 

3. Správu hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti k 31.12.2020. 

 

    Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní:6   

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 7).  Schválenie rozpočtu obce Hatné na roky 2021 – 2023   
Návrh rozpočtu predložila na rokovanie starostka obce. Bol zverejnený v oznamovacej tabuli obce,  

webovej stránke obce a centrálnej úradnej elektronickej tabuli SK od 25.2.2021, zvesený dňa 

15.3.2021. Pripomienky k návrhu rozpočtu sa mohli zasielať desať dní odo dňa jeho zverejnenia na 

Obecný úrad v Hatnom. Starostka obce informovala prítomných, že v tomto období neboli doručené 

žiadne pripomienky.  Po prerokovaní návrhu rozpočtu a na základe stanoviska hlavného kontrolóra,   

obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet na r. 2021 podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách  územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov ako vyrovnaný v príjmovej aj vo výdavkovej časti v sume 274 621,00 EUR.  

 

      a) Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový: bežné príjmy vo výške 271 441,00 EUR,  

          bežné výdavky vo výške 262 681,00 EUR. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 8 760,00  

         EUR  bude použitý na krytie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 500,00 EUR a    

         zostatku finančných operácií vo výške 8 260,00 EUR. 

      b) Kapitálový rozpočet bol schválený ako schodkový: v príjmovej časti vo výške 0,00 EUR, 

           vo výdavkovej časti vo výške 500,00 EUR, schodok kapitálového rozpočtu vo výške  

           500,00 EUR, bude krytý prebytkom bežného rozpočtu. 

       c) Príjmové finančné operácie boli schválené vo výške 3 180,00 EUR,  výdavkové  finančné 

           operácie vo výške 11 440,00 EUR.  Zostatok finančných operácií  - 8 260,00 EUR bude krytý 

           prebytkom bežného rozpočtu. 

           Viacročný rozpočet na roky 2022 – 2023 OZ zobralo na vedomie. Schválený rozpočet tvorí  

           prílohu k zápisnici. 

      

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 92/2021  
         Obecné zastupiteľstvo Obce Hatné v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov:    

          

          A)  S c h v a ľ u j e 

                - rozpočet na  rok 2021 ako vyrovnaný vo výške 274 621,00 EUR. 

 

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

                 - viacročný rozpočet na roky 2022 – 2023. 

 

            Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 6    

                     za:                        6 (všetci prítomní)  

                     proti:                    0, zdržali sa:  0 

           Uznesenie bolo prijaté    

     

K bodu 8) – Schválenie smernice o elektronickom hlasovaní obecného zastupiteľstva  
Predložila na rokovanie starostka obce. Smernica upravuje výkon hlasovacích práv elektronickými 

prostriedkami, t. j., upravuje podrobnosti a podmienky, ako aj priebeh hlasovania poslancami Obecné- 

ho zastupiteľstva Obce Hatné prostredníctvom elektronických prostriedkov. Vzťahuje sa na rozhodo- 

vanie riadneho aj mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva. Nadobúda účinnosť dňom 

16.3.2021.        

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 93/2021  

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

v znení neskorších predpisov:    
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S c h v a ľ u j e :     

 

   - Smernicu o elektronickom hlasovaní poslancov Obecného zastupiteľstva v Hatnom 

prostredníctvom elektronických prostriedkov. 

Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 6    

                     za:                        6  (všetci prítomní)  

                     proti:                    0,  zdržali sa: 0    

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 9).  Zvýšenie poplatkov za prevádzkovanie KT spoločnosťou KATES, s.r.o. od 1.4.2021 
Starostka obce predložila na rokovanie návrh na zvýšenie poplatku za káblovú televíziu z dôvodu  

zvýšenia cien za poskytovanie elektronických komunikačných služieb - KDS spoločnosťou KATES 

s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica od 1.4.2021 – cena za poskytovanie služieb 

retransmisie mesačne 6,00 EUR za jednu prípojku KT. Na základe uvedeného Obecné zastupiteľstvo 

schválilo poplatok pre občana za 1 prípojku KT na rok  2021 vo výške 75,00 EUR a od r. 2022 vo 

výške 78,00 EUR.   

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 94/2021 

 

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

v znení neskorších predpisov: 

S c h v a ľ u j e :  

a) – poplatok za služby káblovej televízie za 1 prípojku na r. 2021 vo výške 75,00 EUR 

b) – poplatok za služby káblovej televízie za 1 prípojku od r. 2022 vo výške 78,00 EUR 

 

Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 6,  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

     

K bodu 10). žiadosť od p. Petra Seka, Hatné 161 o schválenie urbanistickej štúdie „IBV Pole,“ , 
ktorú vypracovala Ing. arch. Zdenka Brzá – autorizovaný architekt. Urbanistická štúdia bude slúžiť 

na usmerňovanie urbanistického a architektonického rozvoja územia s ohľadom na prírodné 

a technické podmienky riešených plôch, navrhnutie priestorového usporiadania plochy D4/7 (POLE) 

riešenej v ZaD č. 4 UPN-O Hatné pre IBV a prístupovej komunikácie D5/VPS riešenej v ZaD č. 5 

UPN-O Hatné.  Po prerokovaní uvedeného obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie:  

                                                           

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 95/2021 

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

v znení neskorších predpisov: 

 

S c h v a ľ u j e : 

„Hatné – Urbanistická štúdia – I B V  POLE“ , zodpovedný riešiteľ- Ing. arch. Zdenka Brzá – 

autorizovaný architekt SKA. 

Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 6,  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 11) návrh projektovej dokumentácie k rozšíreniu stavby obecného vodovodu pre 

stavebné povolenia  

     Predložila na rokovanie starostka obce. Zámer bol schválený Uznesením OZ č. 75/2020 zo dňa 

7.10.2020. 

      Účelom projektovej dokumentácie je navrhnutie technického riešenia predĺženia jestvujúcej 

vodovodnej vetvy „A“ v časti Zákostolčie smerom k Dolnej Marikovej a navrhnutie novej vetvy 

potrubia do novej ulice v časti Niva. Súčasťou stavebnej dokumentácie je aj návrh vodomernej šachty 

na zásobnom potrubí v areáli jestvujúceho vodojemu. Projekt stavby „HATNÉ rozšírenie 

celoobecného vodovodu vetva „A“, „A6“ vypracoval zodpovedný projektant Ing. Ivan Bosý Aut. Ing. 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 96/2021 



- 5 – 

 

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

v znení neskorších predpisov: 

 

S ú h l a s í: 

s projektom stavby  „HATNÉ rozšírenie celoobecného vodovodu vetva „A“, „A6“ - vypracoval 

zodpovedný projektant Ing. Ivan Bosý Aut. Ing. 

 

Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 6,  

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

Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu 12) žiadosť o vyjadrenie k návrhu DUR stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Hatné“ od 

Profi – NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín  

V tomto bode starostka obce oboznámila prítomných poslancov: 

a)  s projektom stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Hatné“, ktorej cieľom je vybudovanie optickej    

     siete Slovak Telekom, a. s., v obci Hatné. 

b) S vyjadrením k dokumentácii v územnom konaní Č. j. 287/2020-002 zo dňa 21.12.2020, v ktorom  

    Obec Hatné súhlasí s realizáciou stavby za dodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení. 

         

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 97/2021  

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

v znení neskorších predpisov:    

 

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

a)  projekt stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Hatné“   

b)  vyjadrenie k dokumentácii v územnom konaní č. j . 287/2020-002 zo dňa 21.12.2020.  

 

Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 6    

                     za:                        6  (všetci prítomní)  

                     proti:                    0,  zdržali sa: 0    

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 13. Diskusia  

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

 

14. Návrh na uznesenie  

    - predniesla Jozefína Šarlayová.  

 

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 :      ........................................... 

 

 

Overovateľ zápisnice :  Jozef Brhel                                              ........................................... 

 

 

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

 

 

 

 

                                                                                                              Mgr. Iveta Žilovcová  

                                                                                                                      starosta obce                    



          

 

   

 


