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Z Á P I S N I C A 

z  18.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hatné 
 

Dátum konania :  14.  marec 2022 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:        0 

 

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. Návrh na úpravu rozpočtu 

5. Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti za II. polrok 2022 

6. Schválenie použitia fondu opráva 10 b. j. č. 200 na opravu a údržbu v r. 2022 

7. Informácia komisie verejného záujmu k Oznámeniu funkcií, zamestnaní, činností 

    majetkových pomerov starostky obce za r. 2021 

                              8. Diskusia 

                              9. Návrh na uznesenie 

                            10. 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 7 poslancov 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, ktorý bol pred rokovaním doručený všetkým  

poslancom a navrhla doplniť do programu nasledovné body pod číslami: 

 

8. Predloženie plánu práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 

9. Prerokovanie platu starostky obce a hlavného kontrolóra na r. 2022 

10. Zmluva o spolupráci pri riešení humanitárnej krízy 

Ostatné body v programe sa posúvajú podľa nasledovného číselného radu. 

 

                                                   Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 137/2022 

      S c h v a ľ u j e: 

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

              Jozefa Brhela. 

          2. Program rokovania 18. zasadnutia OZ v Hatnom  s navrhnutým doplnkom, tak ako ho predložila 

              starostka obce.   

              Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 7   

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

              Uznesenie bolo prijaté. 

 

Zapísala :   Jozefína Šarlayová                                   podpis :      ........................................... 
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Overovateľ zápisnice : Anton Šípek                                         ........................................... 

 

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

 

 

                                                                                               Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce  

                                                                                                                                     

 K bodu 3.)  Kontrola plnenia uznesení   

Predchádzajúce uznesenia mali schvaľovací charakter. 

         
K bodu 4.) Návrh na úpravu rozpočtu   

Predložila na rokovanie starostka obce,  navrhla navýšiť rozpočet na výmenu rozhlasovej ústredne, ktorej 

rozsah nepostačuje potrebám obce a výmenu poškodených káblov na MR – náklady podľa predloženej 

ponuky predstavujú sumu približne sumu 2 450,00 EUR. Na základe dohody o ukončení pracovného pomeru 

z dôvodu odchodu do dôchodku, bola prijatá do zamestnania nová pracovníčka v zmysle  Dohody č. 

22/11/054/21 s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Považskej Bystrici. Na uvedené pracovné miesto 

bude obci poskytnutý finančný príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov 

o zamestnanie po dobu 6 mesiacov v celkovej výške 3 406,14 EUR, mzdové náklady do konca kalendárneho 

roka predstavujú sumu približne 7 304,00 EUR, výdavky na odvody do poisťovní predstavujú sumu približne 

sumu 2 553,00 EUR., zakúpenie monitoru k počítaču na OcÚ v sume 180,00 EUR, presun schváleného 

rozpočtu  medzi položkami – výdavky na spoločný úrad Jasenica – stavebnú činnosť a sociálne služby. 

Po prerokovaní uvedeného prítomní poslanci schválili predložený návrh rozpočtu. Rozpočtové opatrenie 

č. 1/2022 podľa členenia funkčnej a rozpočtovej klasifikácie tvorí prílohu k zápisnici.  

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 138/2022 

         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 :  

        Úpravu rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti v celkovej sume 3 407,00 EUR – rozpočtové 

        opatrenie č. 1.   

  Hlasovanie: počet poslancov OZ:  7,  prítomní: 7 

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

  

 Uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 

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

 

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

 

                                                                                              Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce  

 

K bodu 5) Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činosti za II. polrok 2021 

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

 Kontrola bola zameraná na: 

a)  dodávateľské faktúry 

b)  kontrola ukončených a prebiehajúcich výberových konaní 

c)  kontrola vybavovania petícií a sťažností za r. 2021 

d)  kontrola plnenia uznesení za r. 2021 

Na základe vykonanej kontrolnej činnosti nebolo zistené porušenie právnych  predpisov. 

                     

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 139/2022 

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

Správu hlavného kontrolóra z kontrolnej činosti za II. polrok 2021 

 

Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 7 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 

Overovatelia uznesenia:   Anton Šípek                                                         ............................................... 

 

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

                                                                       

                   

                                                                                                                Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce        

                                                                                                        

 

K bodu 6.) Schválenie použitia fondu opráv bytového domu č. 200 na opravu a údržbu 

V tomto bode predložila starostka obce návrh na použitie aktuálneho zostatku fondu opráv na účte v čase 

vykonanie potrebnej údržbu bytového domu č. 200.  Po prerokovaní prítomní poslanci schválili predložený 

návrh.                                   

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 140/2022 

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 zostatku fondu opráv na údržbu budovy 10 b. j. č. 200 v čase jej vykonania.  

 

Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 7  

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

                     Uznesenie bolo prijaté 

 

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

 

Overovatelia uznesenia:  Anton Šípek                                                      ........................................... 

 

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

 

                                                                                                         Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce  

                                                                                                                     

 

K bodu 7.) - Informácia komisie verejného záujmu k „ Oznámeniu funkcií, zamestnaní, činností 

majetkových pomerov starostky obce za r. 2021“ 

Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo, že predložila na preskúmanie stálej komisie 

verejného záujmu písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov     

v zmysle čl. 7) ods. 1) Ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov.  

     Komisia verejného záujmu v zložení : predseda : Jozef Brhel, členovia : Pavol Ištok a Anton  

Šípek  na svojom zasadnutí dňa 14.3.2022 preskúmala predložené oznámenie a o výsledku  

informovala OZ. 

    Zápisnica zo zasadnutia KVZ tvorí prílohu k zápisnici. Túto informáciu zobrali prítomní na  vedomie. 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 141/2022 

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 : 
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   - informáciu komisie verejného záujmu k oznámeniu funkcií, zamestnaní, činností  a majetkových pomerov 

za r. 2021 od starostky obce Mgr. Ivety Žilovcovej. 

 

Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 7    

                     za:                        7  (všetci prítomní)  

                     proti:                    0,  zdržali sa: 0    

Uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 

Overovatelia uznesenia:   Anton Šípek                                                         ............................................... 

 

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

                                                                       

                                                                                                                   Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce        

                                                                                                        

 K bodu 8.) -  Predloženie plánu práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022 

 

Po prerokovaní tohto bodu obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 142/2022 
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: 

 plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2022. 

        
Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 7  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 

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

 

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

                                                                                                    

                                                                                                            

                                                                                                       Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce 

                                                                                                                                       

          

K bodu 9.) – prerokovanie platu starostky a hlavného kontrolóra v roku 2022 

  

- Podľa potvrdenia Štatistického úradu SR  priemerná mesačná  nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve 

SR v roku 2021 dosiahla hodnotu 1 211,00 EUR. Na základe uvedeného sa od   1.1.2022 v zmysle zákona č. 

154/2011 Z. z.  sa mení  plat starostky obce, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy za r. 2021 

a násobkom podľa § 4 ods. 1) zák. 154/2011 Z. z., podľa počtu  obyvateľov obce, t. j. 1,83. Návrh zo strany 

poslancov na zvýšenie platu bol 35% alebo 40%, na základe hlasovania bolo schválené počtom 5 poslancov 

zvýšenie platu o 35%, za hlasovali: (Pavel Braciník, Pavol Ištok, Marcela Drblíková, Ľudovít Sekeráš, Anton 

Seko), proti návrhu boli (Anton Šípek a Jozef Brhel).  

- Na základe zmeny priemernej mesačnej mzdy sa mení aj plat hlavého kontrolóra. Po prerokovaní 

uvedeného,  zostáva jeho plat v zmysle zákona a určeného pracovného úväzku t. j. priemerná mzda  

v národnom hospodárstve za r. 2021  vo výške 1 211,00 EUR a násobkom 1,28, podľa zákona o Obecnom 

zriadení.     

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 143/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hatné v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
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v znení neskorších predpisov:  

  

A) S c h v a ľ u j e: 

     - zvýšenie zákonom stanoveného platu starostke obce o 35 %. 

 

Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 7    

                     za:  5, proti 2, zdržali sa 0   

Uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 

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

 

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

                                                                                                    

                                                                                               Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce     

B) K o n š t a t u j e, ž e :  

 

     - hlavnému kontrolórovi obce prináleží plat v zmysle zákona a určeného pracovného úväzku. 

 

Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 7    

                     za:  7, proti 0, zdržali sa 0   

Uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 

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

 

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

                                                                                                    

                                                                                                    Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce 

 

 K bodu 10.) - Zmluva o spolupráci pri riešení humanitárnej krízy 

 V tomto bode starostka obce oboznámila prítomných s návrhom „Zmluvy o spolupráci“ medzi obcou Hatné    

 a ZMOS  Bratislava pri riešení humanitárnej krízy spôsobenej vojnovým konfliktom na Ukrajine. 

 Po prerokovaní prítomní poslanci neschvaľujú podpísanie zmluvy o spolupráci ani poskytnutie finančných 

 prostriedkov vzhľadom na možnosti rozpočtu obce.  

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 144/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hatné v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

v znení neskorších predpisov:    

 

N e s c h v a ľ u j e : 

1.uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri riešení humanitárnej krízy. 

2.  

        
Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 7  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 

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

 

                                     Jozef Brhel                                                        ........................................... 
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                                                                                                   Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce 

                                                                                                                                       

                                                                                                            

11.  Diskusia  

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

 

 12.  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 20,15 hod. 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

                                                                                                     Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce  

                                                                                                                                     

   

 


