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Z Á P I S N I C A 

zo  14.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hatné 
 

Dátum konania :  28.  jún 2021 o 18,00 hod. 

 

Prítomní :            Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce 

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

                                              Ištok, Anton Seko  

Neprítomní:        Pavel Braciník, Anton Seko 

 

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. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Hatné za r. 2020 

5. Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Hatné za r. 2020 

6. Návrh na úpravu rozpočtu  

                              7. Diskusia 

                              8. Návrh na uznesenie 

                              9. 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 5 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 navrhla doplniť do programu  

nasledovné body s poradovými číslami:  

10. Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 83/21/3306-2 zo dňa 23.6.2021 

11. Vypracovanie záverečnej správy o vypracovaní hydrogeologického posudku k odberu vôd 

12. Žiadosť od p. Antona Čižmára a manželky Jany, Hatné 98 o vyňatie z ochranného pásma parcelu KN-C  

      540/11 v k. ú. Hatné 

          

                                                   Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 106/2021 

      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 14. zasadnutia OZ v Hatnom a dodatok do programu tak, ako ho predložila 

              starostka obce.   

              Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 5    

              za:  5  (všetci prítomní), proti 0, zdržali sa 0  

              Uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 

Overovateľ zápisnice :  Jozef Brhel                                               ........................................... 
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                                      Pavol Ištok                                                ........................................... 

 

 

                                                                                                              Mgr. Iveta Žilovcová  

                                                                                                                      starosta obce                    

         

 K bodu 3.)  Kontrola plnenia uznesení   

Predchádzajúce uznesenia mali schvaľovací charakter. V tomto bode informovala starostka obce prítomných, 

že na základe Uznesenia OZ č. 103/2021 zo dňa 12.5.2021, ktorým bolo schválené odkúpenie 

spoluvlastníckeho podielu 1/8 v parcele KN-E č. 741, v k. ú. Hatné bola podpísaná kúpna zmluva 

s predávajúcim: Slovak Estate s.r.o, Tallerova 4, 811 02 Bratislava – Staré mesto. Dohodnutá kúpna cena 

vo výške 5 000,00 EUR bola uhradená 9.6.2021. Správne poplatky spojené s prevodom vlastníckeho práva 

znáša predávajúci. Prítomní poslanci zobrali uvedenú informáciu na vedomie. 

         
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 107/2021 

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:  

       Informáciu o krokoch spojených s kúpu pozemku – parc. KN-E 741 v podiele 1/8, v k. ú. Hatné. 

 

Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 5   

              za:  5  (všetci prítomní), proti 0, zdržali sa 0  

Uznesenie bolo prijaté. 
 

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

 

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

 

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

 

                                                                                                              Mgr. Iveta Žilovcová  

                                                                                                                      starosta obce        

      

K bodu 4.) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Hatné za r. 2020 
       K záverečnému účtu obce za rok 2020 predložil písomné stanovisko hlavný kontrolór obce Ing.  Peter 

Išok, v ktorom konštatoval: 

       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. 2020 bol zverejnený na úradnej tabuli obce, elektronickej 

úradnej tabuli obce a webovom sídle obce  od 31.05.2021,  zvesený dňa  15.6.2021, zákonná podmienka bola 

splnená. 

       Riadna účtovná závierka bude overená nezávislým audítorom v zmysle zákona č.431/2002 z. z. 

o účtovníctve do konca bežného roka. Hospodárenie obce v roku 2020 sa riadilo schváleným rozpočtom zo 

dňa 26.2.2020, Uznesením OZ č. 51/2020 a zmenami rozpočtu schválenými dňa 2.9.2020, Uznesením OZ č. 

67/2020 a 16.12.2020, Uznesením OZ č. 86/2020.  Výsledok rozpočtového hospodárenia  obce za rok 2020  

t. j. príjmy – výdavky  =  29 624,17 EUR  (prebytok), ktorý bol upravený o nevyčerpané  prostriedky na 

stravné a réžiu v sume – 388,10 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 – 

1 431,54 EUR,  nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti ako zdroj financovania 

podnikateľskej činnosti podľa zák. 583/2004 Z. z. v sume – 614,35 EUR,  upravený o účelovo určené 

prostriedky na prevádzku káblovej televízie v sume – 1 057,94 EUR,  predstavuje sumu 26 132,24 EUR. 

Upravený prebytok rozpočtu vo výške  26 132,24 EUR je navrhnutý na tvorbu rezervného fondu. 

Na základe vyhodnotenia údajov v záverečnom účte, odporúča obecnému zastupiteľstvu, aby sa prerokovanie 

Záverečného účtu obce Hatné za rok 2020 uzatvorilo výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez 

výhrad“.   
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K bodu 5)  Prerokovanie návrhu záverečného účtu za rok 2020  
Záverečný účet obsahuje tieto časti :  

 

 1.    Rozpočet obce na rok 2020 

                    2.     Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 

                    3.     Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 

                    4.     Prebytok /schodok rozpočtového hospodárenia za r. 2020 

                    5.     Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov a iných fondov 

6.     Bilancia aktíva a pasív k 31.12.2020 

7.     Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 

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  

                             - rozpočtom iných obcí 

                             - rozpočtom VÚC 

                    12.   Hodnotenie plnenia programov obce 

 

Návrh záverečného účet Obce Hatné za rok 2020  vypracovala ekonómka obce Jozefína Šarlayová, bol  

doručený pred zasadnutím obecného zastupiteľstva všetkým poslancom a  zverejnený na úradnej 

tabuli, elektronickej úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 31.05.2021, zvesený dňa 15.6.2021. 

Pripomienky k návrhu záverečnému účtu sa mohli uplatniť do 9.6.2021. K tomuto dátumu neboli doručené 

na obecný úrad v Hatnom žiadne pripomienky ani návrhy. Návrh záverečného účtu predložila na rokovanie 

starostka obce, po jeho prerokovaní a stanovisku hlavného kontrolóra obce, obecné zastupiteľstvo prijalo 

nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 108/2021 

 

         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 2020“. 

 B)  S c h v a ľ u j e: 

      1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za r. 2020 bez výhrad.  

      2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 26 132,24 

         EUR. 

 

  Hlasovanie: počet poslancov OZ:  7,  prítomní: 5 

                      za: 5   (všetci prítomní poslanci), proti 0, zdržali sa 0 

  

 Uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 

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

 

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

 

                                                                                                              Mgr. Iveta Žilovcová  

                                                                                                                      starosta obce                    
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K bodu 6)  Návrh na úpravu rozpočtu 

Predložila na rokovanie starostka obce, navrhla použiť prostriedky z rezervného fondu  na úhradu 

vypracovania hydrogeologického posudku k odberu vôd vodárenského zdroja „Vrt MA-4 Hatné“ 

vo výške 5 500,00 EUR, zameranie ďalšej vetvy vodovou zhotovenej v roku 2020,  potrebnej ku jej kolaudácii 

vo výške 450,00 EUR, navýšenie prostriedkov na údržbu obecného traktora o sumu 700,00 EUR, navýšenie 

prostriedkov na zakúpenie prevádzkových strojov (šporák elektrický a chladnička) do Školskej jedálne pri MŠ 

Hatné o 360,00 EUR. Uznesením OZ č. 104/21 z 12.5.2021 bolo schválené čerpanie prostriedkov 

z rezervného fondu vo výške 966,00 EUR na položke 635004 na výmenu nefunkčného čerpadla 

s príslušenstvom na chlórovanie vody na stavbe celoobecého vodovodu. Navrhujeme výdavky uhradiť 

z prostriedkov za odber vody – zmeniť kód zdroja zo 46 na 71. Spolu výdavky predstavujú sumu 6 044,00 

EUR. Starostka konštatovala, že podľa § 36 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. počas obdobia pandémie až do 31. 

decembra 2021 bude môcť obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva použiť na úhradu bežných 

výdavkov prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy aj návratné zdroje financovania.  

Ostatné úpravy rozpočtu vo výdavkovej časti budú pokryté navýšením rozpočtu v príjmovej časti rozpočtu.  

Rozpočtové opatrenie č. 2 tvorí prílohu zápisnice.  

                                        
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 109/2021 

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: 

 

1. úpravu rozpočtu podľa rozpočtového  opatrenia č. 2. 

2. Úhradu výdavkov vo výške 6 044,00 EUR z prostriedkov rezervného fondu podľa rozpočtového 

    opatrenia č. 2. 

 

 Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 5   

                     za:  5  (všetci prítomní), proti 0, zdržali sa 0  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 

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

 

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

 

                                                                                                              Mgr. Iveta Žilovcová  

                                                                                                                      starosta obce                    

 

K bodu 10.) – Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 83/21/3306-2 zo dňa 23.6.2021  
prokurátorkou Okresnej prokuratúry v Považskej Bystrici proti ustanoveniu § 2 ods.3 Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 84/N/2018 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Hatné, schválené Uznesením 

Obecného zastupiteľstva v Hatnom č. 22/2018 dňa 17.07.2018, ktoré je v rozpore s § 3 ods. 6 zákona č. 

282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov. 

      Po prerokovaní tohto bodu obecné zastupiteľstvo vyhovuje protestu prokurátora a napadnuté ustanovenie 

uvedeného VZN ruší.  

  

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 110/2021 
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 o v u j e:  

     - protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Považskej Bystrici č. Pd 83/21/3306-2 zo dňa 23.06.2021. 

     

B)  R u š í :  
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     - napadnuté ustanovenie § 2 ods.3 Všeobecne záväzného nariadenia č. 84/N/2018 o niektorých 

podmienkach držania psov na území obce Hatné, schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva v Hatnom č. 

22/2018 dňa 17.07.2018. 

 

Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 5    

                     za:  5  (všetci prítomní), proti 0, zdržali sa 0   

Uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 

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

 

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

                                                                                                    

                                                                                                            

                                                                                                             Mgr. Iveta Žilovcová  

                                                                                                                      starosta obce                    

          

K bodu 11).  Vypracovanie záverečnej správy o vypracovaní hydrogeologického posudku k odberu 

vôd  
V tomto bode starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o potrebe vypracovania hydrogeologického 

posudku k odberu vôd vodárenského zdroja „Vrt MA-4 Hatné“,  z dôvodu prekročenia odberu vôd nad 15 tisíc 

m3. Prítomní poslanci zobrali uvedenú informáciu na vedomie a schválili úhradu výdavkov na vypracovanie 

správy o tomto posudku z prostriedkov rezervného fondu vo výške 5 500,00 EUR. 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 111/2021 
         Obecné zastupiteľstvo Obce Hatné v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov:   

  

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

      - informáciu o potrebe vypracovania hydrogeologického posudku k odberu vôd vodárenského zdroja „Vrt  

         MA-4 Hatné“. 

 

 B) S c h v a ľ u j e :  
      - úhradu nákladov na vypracovanie hydrogeologického posudku z prostriedkov rezervného fondu. 

 

Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 5    

                     za:                        5  (všetci prítomní)  

                     proti:                    0,  zdržali sa: 0    

Uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 

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

 

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

 

                                                                                                              Mgr. Iveta Žilovcová  

                                                                                                                      starosta obce                

             

            

K bodu 12) – Prerokovanie žiadosti p. Antona Čižmára a manželky Jany, Hatné č. 98,  ktorí sa 
osobne dostavili na rokovanie obecného zastupiteľstva a žiadali o výnimku z určeného ochranného pásma pri  

vodárenskom zdroji na parcele KN-C 540/6 a KN-C 540/3  v k. ú. Hatné. Uvedené žiadajú z toho dôvodu, že  

sú vlastníci pozemku – parc. KN-C č. 540/11 o šírke  11,5 m a dĺžke 100 m, na ktorom majú stavebný zámer 

- výstavbu rodinného domu a tento pozemok zasahuje do ochranného pásma II. stupňa.  
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      K uvedenej žiadosti sa vyjadrila starostka obce, informovala prítomných o posudku od Kamila Kanderu, 

PROGEO, Predmestská 75 010 01 Žilina, v ktorom konštatuje, že v stanovenom ochrannom pásme II. stupňa 

nie sú podmienky určené na výstavbu.  

     Po prerokovaní tejto veci obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 112/2021  

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

v znení neskorších predpisov:    

 

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

    

1. Žiadosť od Antona Čižmára a manželky Jany, Hatné 98 o výnimku z ochranného pásma pri  

    vodárenskom  zdroji na parcele KN-C č. 540/6 a 540/3 v k. ú. Hatné. 

2.  Posudok od Kamila Kanderu, PROGEO, Predmestská 75, 010 01 Žilina k výstavbe v ochrannom  

     pásme II. stupňa.  

 

B) K o n š t a t u j e :  
      že k žiadosti od Antona Čižmára a manželky Jany, Hatné 98 prijme stanovisko po spracovaní 

      záverečnej správy o vypracovaní hydrogeologického posudku k odberu vôd z vodárenského zdroja 

      „Vrt MA-4 Hatné“. 

 

Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 5   

                     za:                        5   (všetci prítomní)  

                     proti:                    0,  zdržali sa: 0    

Uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 

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

 

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

 

                                                                                                              Mgr. Iveta Žilovcová  

                                                                                                                      starosta obce              

 

 7.  Diskusia  

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

 

 8.  Návrh na uznesenie  

    - predniesla Jozefína Šarlayová.  

 

13.  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                 

   

 


