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Z Á P I S N I C A 

zo  17.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hatné 
 

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

 

Prítomní :            Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce 

                              Poslanci:  Anton Šípek, Marcela Drblíková, Pavol Ištok,   

                                              Anton Seko, Ľudovít Sekeráš, Jozef Brhel, Pavel Braciník  

Neprítomní:        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. Schválenie VZN č. 95/N/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa   

    MŠ a ŠJ so sídlom na územní obce Hatné a CVČ 

5. Návrh na vyradenie poškodeného a nepotrebného majetku 

6. Stanoviská hlavného kontrolóra obce: 

    a) k návrhu rozpočtu obce Hatné na roky 2022 - 2024 

    b) správa z kontrolnej činnosti za 1. polrok 2021 

7. Schválenie rozpočtu obce na roky 2022 - 2024 

8. Návrh na úpravu rozpočtu obce 

                              9. Prerokovanie odmeny hlavného kontrolóra a poslancov OZ v zmysle zásad  

                                  odmeňovania poslancov OZ  

                            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: Ľudovít Sekeráš a Marcela Drblíková 

Zapisovateľka: Jozefína Šarlayová 

 

K bodu  2.)  Schválenie programu rokovania   

Starostka obce predložila na rokovanie  návrh programu, ktorý bol pred rokovaním doručený všetkým  

poslancom.  

                                                   Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 130/2021 

      S c h v a ľ u j e: 

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

              a Marcelu Drblíkovú. 

          2. Program rokovania 17. zasadnutia OZ v Hatnom  tak, ako ho predložila starostka obce.   

              Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 6    

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

              Uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 

Overovateľ zápisnice : Ľudovít Sekeráš                                         ........................................... 
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                                      Marcela Drblíková                                     ........................................... 

 

 

                                                                                                              Mgr. Iveta Žilovcová  

                                                                                                                      starosta obce                    

         

 K bodu 3.)  Kontrola plnenia uznesení   

Predchádzajúce uznesenia mali schvaľovací charakter. 

         
K bodu 4.) Schválenie VZN č. 95/N/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa   

MŠ a ŠJ so sídlom na územní obce Hatné a CVČ 

Predložila starostka obce, konštatovala že k návrhu VZN č. 95//N/21 boli doručené 4 pripomienky 

a to: návrh na zmenu čísla VZN z 95 na 96, 

        v čl. VI. Ods. 3) sa vypúšťa slovo „na rok 2022“ a nahrádza sa slovom „na príslušný rok“, 

        v čl. VII. sa pôvodný text  nahrádza novým, 

        v čl. VIII. sa pridal ods. 1. 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu uvedeného VZN sa uskutočnilo 14.12.2021 a bolo zaslané 

poslancom OZ dňa 15.12.2021.  

      Po prerokovaní uvedeného prítomní poslanci prijali nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 131/2021 

         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: 

        Predložené pripomienky k návrhu VZN č. 95/N/2021.   

 

   B) S c h v a ľ u j e : 

        Všeobecne záväzné nariadenie obce Hatné č. 96/N/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  

        dieťa MŠ a ŠJ so sídlom na územní obce Hatné a CVČ s predloženými pripomienkami.  

        Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli od 16.12.2021 po dobu 15 dní a nadobúda účinnosť od 

         1.1.2022.    

  

  Hlasovanie: počet poslancov OZ:  7,  prítomní: 6 

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

  

 Uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 

 Overovateľ zápisnice : Ľudovít Sekeráš                                        ........................................... 

 

                                      Marcela Drblíková                                     ........................................... 

 

                                                                                                              Mgr. Iveta Žilovcová  

                                                                                                                      starosta obce                    

 

 

K bodu 5) Návrh na vyradenie poškodeného a nepotrebného majetku  

Predložila na rokovanie starostka obce. Návrh sa týka drobného hmotného majetku, ktorého časť bola 

delimitovaná z obce Dolná Mariková pri osamostatnení obce Hatné v roku 1991 a v roku 2002 bol 

delimitovaný  DHM z Okresného úradu, odboru školstva v Považskej Bystrici ako súčasť delimitácie 

Materskej školy v Hatnom do zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hatné. Uvedený majetok bol rokmi užívania 

opotrebovaný,  poškodený a nefunkčný. Inventarizačná komisia v zložení: Anton Šípek – predseda, 

Marcela Drblíková, Ľudovít Sekeráš a Jozefína Šarlayová – členovia, navrhli tento majetok vyradiť 

z evidencie a zlikvidovať. Drevený majetok bol spálený a ostatný majetok bol odvezený na skládku 
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           odpadu Streženice. Vyradenie z majetkovej triedy – stavby - cesty MK – v hodnote 796,68 EUR boli 

           zaradené do majetku na základe delimitácie z obce Dolná Mariková. Návrh na vyradenie je z dôvodu, 

           že z delimitácie  nie je identické, o ktoré MK sa jedná. Obec Hatné má zaevidované miestne  

           komunikácie ako pozemky. Ostatný majetok – teplovodný kotol – bol už nefunkčný a nevyužiteľný 

           z dôvodu rekonštrukcie vykurovania budovy Materskej školy peletami.  kladivo BOSH a farebný   

           televízor – boli odvezené pri zbere elektro odpadu firmou Enviropol SK, s.r.o., Bratislava. 

           Po prerokovaní tohto bodu prítomní poslanci prijali nasledovné uznesenie: 

           

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 132/2021 

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 : 

     vyradenie opotrebovaného a nefunkčného majetku podľa priloženého návrhu na vyradenie v nadobúdacej 

     hodnote 11 559,28 EUR. 

      

Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 6  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 

Overovatelia uznesenia:   Ľudovít Sekeráš                                                    ............................................... 

 

                                         Marcela Drblíková                                                ................................................ 

                                                                       

                   

                                                                                                                Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce        

                                                                                                        

 

K bodu 6.) – stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na r. 2022 -2024, správa 

z kontrolnej činnosti za 1. polrok 2021 

6. a)   stanovisko k návrhu rozpočtu obce Hatné na rok 2022 a viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2024. 

V uvedenom dokumente odporučil obecnému zastupiteľstvu v Hatnom predložený návrh rozpočtu na rok 

2022 schváliť po úprave v príjmovej alebo výdavkovej časti tak, aby bola dodržaná podmienka stanovená v § 

10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – zostaviť bežný rozpočet 

ako vyrovnaný alebo prebytkový. Rozpočet  na roky 2023 - 2024 zobrať na vedomie. Uvedené stanovisko 

tvorí prílohu zápisnice. 

6.b) Správa z kontrolnej činnosti k 30.6.2021 

- predniesol  hlavný kontrolór obce Ing. Peter Ištok a tvorí prílohu k zápisnici. Kontrola bola zameraná na: 

a) účelnosť použitia finančných prostriedkov, 

b) kontrola dodržiavania vybraných VZN, 

c) kontrola vybavovania petícií a sťažností za r. 2021 

d) kontrola plnenia uznesení  

e) informácia o ostatných činnostiach súvisiacich s rokom 2021  

 HK konštatuje, že vykonaná kontrola neodhalila porušenie právnych predpisov. Pri kontrole tvorby fondu 

opráv navrhuje OZ možnosť navýšiť príspevok do fondu opráv z dôvodu postupného opotrebovania bytového 

domu č. 200 a nárastu spotrebiteľských cien., 

                                      

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 133/2021 

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

v znení neskorších predpisov:    

 

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

1. stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na r. 2022 - 2024.   

2. Správu z kontrolnej činnosti za 1. polrok 2021. 
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Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 6  

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

                     Uznesenie bolo prijaté 

 

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

 

Overovatelia uznesenia:  Ľudovít  Sekeráš                                               ........................................... 

 

                                        Marcela Drblíková                                           ............................................ 

 

                                                                                                         Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce  

                                                                                                                     

 

K bodu - 7. Schválenie rozpočtu na r. 2022 a viacročného rozpočtu na r. 2023 a 2024 

V tomto bode starostka obce konštatovala, že návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce, 

elektronickej úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 30.11.2021. Počas 10 dňovej lehoty od 

zverejnenia neboli uplatnené od fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Z dôvodu, že pri 

zostavovaní návrhu rozpočtu obce ešte nebol zverejnený štátny rozpočet, obec do svojho rozpočtu zapracovala 

len odhadom podiel na výnose dane z príjmov. Nakoľko štátny rozpočet bol schválený dňa 14.12.2021 a  

zverejnený rozpis podielu na výnose dane z príjmov pre obce, starostka navrhla navýšiť sumu na položke daň 

príjmov (110) o 27 956,00 EUR. – podľa rozpisu MF SR, vo výdavkovej časti navýšiť položku (0451 630 – 

miestne komunikácie – tovary a služby (údržba MK) o 11 293,00 EUR, v kapitálovom rozpočte navýšiť 

položku (0630 710) – zásobovanie vodou – obstarávanie kapitálových aktív o sumu 3 660,00 EUR, ako 

spolufinancovanie pri výstavbe ďalšej vetvy celoobecného vodovodu, ponížiť príjmové finančné operácie – 

položku 450 – prevod prostriedkov z finančných fondov o sumu 3 000,00 EUR. Po prerokovaní 

zverejneného návrhu rozpočtu, na základe stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu a návrhu 

starostky obce na zapracovanie zmien do návrhu rozpočtu na r. 2022,  obecné zastupiteľstvo prijalo 

nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 134/2021 

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 :  
 

1. Návrh starostky obce o zapracovanie zmien k návrhu rozpočtu. 

2. Viacročný rozpočet na r. 2023 ako vyrovnaný v sume 278 580,00 EUR, na r. 2024 ako vyrovnaný v sume 

     292 050,00 EUR. 

  

B) S c h v a ľ u j e :  
Rozpočet obce na rok 2022 s predloženými zmenami  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 vo výške 313 710,00 EUR.  

      1) Bežný rozpočet  ako prebytkový: bežné príjmy vo výške 298 153,00 EUR,  

          bežné výdavky vo výške 293 493,00,00 EUR. Prebytok bežného rozpočtu vo výške  4 660,00  

         EUR  bude použitý na krytie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 4 660,00 EUR.    

   

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

           vo výdavkovej časti vo výške 4 660,00 EUR, schodok kapitálového rozpočtu vo výške  

           4 660,00 EUR, bude krytý prebytkom bežného rozpočtu. 

 

       3) Príjmové finančné operácie boli schválené vo výške 15 557,00 EUR,  výdavkové  finančné 

           operácie vo výške 15 557,00 EUR.  

     

Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 6,  

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

Uznesenie bolo prijaté. 
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Zapísala:                          Jozefína Šarlayová                                         ........................................... 

 

 Overovatelia uznesenia:  Ľudovít Sekeráš                                             ........................................... 

 

                                         Marcela Drblíková                                          ............................................ 

 

                                                                                                           Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce  

 

 K bodu 8. - Návrh na úpravu rozpočtu  
Predložila na rokovanie starostka obce – zmeny tvoria rozpočtové opatrenie č. 6, ktoré tvorí prílohu 

k zápisnici.  

Po prerokovaní tohto bodu obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 135/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hatné v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

v znení neskorších predpisov:    

 

B) S c h v a ľ u j e: 

     úpravu rozpočtu - rozpočtového opatrenie č. 6. 

        
Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 6   

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 

Overovateľ zápisnice : Ľudovít Sekeráš                                               ........................................... 

 

                                     Marcela Drblíková                                           ........................................... 

                                                                                                    

                                                                                                            

                                                                                                             Mgr. Iveta Žilovcová  

                                                                                                                      starosta obce                    

          

K bodu 9) – návrh na prerokovanie odmeny hlavného kontrolóra a poslancov OZ v zmysle zásad 

odmeňovania 

Po prerokovaní tohto bodu prítomní poslanci schválili odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva 

v Hatnom vo výške 40,00 EUR za účasť na každom zasadnutí a hlavnému kontrolórovi obce 350,00 EUR 

v zmysle ustanovení zákona o obecnom zriadení. 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva  obce Hatné č. 136/2021 

Obecné zastupiteľstvo uznesením číslo  117/2021 v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 4 zákona č.  

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 
 

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 hlavnému kontrolórovi obce za rok 2021 vo výške 350,00 EUR, v zmysle § 11 odst. 4 

    písm. j). 

 

Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 6   

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 

Overovateľ zápisnice : Ľudovít Sekeráš                                          ........................................... 
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                                     Marcela Drblíková                                       ........................................... 

 

                                                                                                    

                                                                                                            

                                                                                                             Mgr. Iveta Žilovcová  

                                                                                                                      starosta obce                    

          

  

                                                                                                            

10.  Diskusia  

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

 

 11.  Návrh na uznesenie  

        - predniesla Jozefína Šarlayová.  

 

 12.  Záver  

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

        poďakovala prítomným poslancom a ukončila zasadnutie OZ o 20,15 hod. 

 

 

 

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

 

Overovateľ zápisnice : Ľudovít Sekeráš                                         ........................................... 

 

                                      Marcela Drblíková                                     ........................................... 

 

 

 

                                                                                                              Mgr. Iveta Žilovcová  

                                                                                                                      starosta obce                 

   

 


