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Z Á P I S N I C A 

z  19.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hatné 
 

Dátum konania :  13.  jún 2022 o 18,00 hod. 

 

Prítomní :            Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce 

                              Poslanci:  Anton Šípek, Marcela Drblíková,  Anton Seko, Ľudovít Sekeráš, Jozef Brhel,  

                              Pavel Braciník  

Neprítomní:         Pavol Ištok 

 

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. 2021 

5. Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Hatné za r. 2021 

6. Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2022 

7. Úprava rozpočtu a návrh na čerpanie rezervného fondu 

8. Žiadosť o finančnú podporu – Dobrovoľná požiarna ochrana SR 

9. Určenie úväzku starostu obce, volebného obvodu a počtu poslancov OZ na 

    nasledujúce volebné obdobie 2022 - 2026 

                             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: Marcela Drblíková a Ľudovít Sekeráš 

Zapisovateľka: Jozefína Šarlayová 

 

K bodu  2.)  Schválenie programu rokovania   

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

poslancom a dala o ňom hlasovať. 

 

                                                   Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 145/2022 

      S c h v a ľ u j e: 

          1. Zapisovateľku zápisnice Jozefínu Šarlayovú, overovateľov zápisnice p. Marcelu Drblíkovú a   

              Ľudovíta Sekeráša. 

          2. Program rokovania 19. 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 : Marcela Drblíková                                   ........................................... 

 

                                     Ľudovít Sekeráš                                        ........................................... 
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                                                                                               Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce  

                                                                                                                                     

 K bodu 3.)  Kontrola plnenia uznesení   

Predchádzajúce uznesenia mali schvaľovací charakter. 

         
K bodu 4.) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Hatné za r. 2021  

        K záverečnému účtu obce za rok 2021 predložil písomné stanovisko hlavný kontrolór obce Ing.  Peter 

Ištok, 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. 2021 bol zverejnený na úradnej tabuli obce, elektronickej 

úradnej tabuli obce a webovom sídle obce  od 25.05.2022,  pripomienky k návrhu sa mohli uplatniť do 

4.6.2022, 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 2021 sa riadilo schváleným rozpočtom zo 

dňa 15.3.2021, Uznesením OZ č. 92/2021 a zmenami rozpočtu: 

Rozpočet bol zmenený šesťkrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 12.05.2021 Uznesením obecného zastupiteľstva č. 104/2021 

- druhá zmena schválená dňa 28.06.2021 Uznesením obecného zastupiteľstva č. 109/2021 

- tretia zmena schválená dňa 30.08.2021  Uznesením obecného zastupiteľstva č. 120/2021 

- štvrtá zmena schválená dňa 29.11.2021 Uznesením obecného zastupiteľstva č. 128/2021 

- piata zmena schválená dňa 15.12.2021  Uznesením obecného zastupiteľstva č. 135/2021 

- šiesta zmena – rozpočtové opatrenie starostky obce dňa 23.12.2021 

  Výsledok rozpočtového hospodárenia  obce za rok 2021  t. j. príjmy – výdavky  =  84 932,45 EUR  

(prebytok), ktorý bol upravený o nevyčerpané  prostriedky na stravné a réžiu v sume – 94,44 EUR,  v  

 nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti ako zdroj financovania podnikateľskej činnosti 

podľa zák. 583/2004 Z. z. v sume – 3 726,94 EUR,  upravený o účelovo určené prostriedky na 

prevádzku káblovej televízie v sume – 1 390,00 EUR,  upravený o nevyčerpanú dotáciu 

z Environmentálneho fondu  na výstavbu celoobecného vodovodu v sume 69 505,92 EUR . Upravený 

prebytok rozpočtu vo výške  10 215,15 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 2021 uzatvorilo výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez 

výhrad“.   

 

K bodu 5)  Prerokovanie návrhu záverečného účtu za rok 2021  
Záverečný účet obsahuje tieto časti :  

 

 1.   Rozpočet obce na rok 2021 

                     2.   Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 

                     3.   Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 

                     4.   Prebytok /schodok rozpočtového hospodárenia za r. 2021 

                     5.   Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov a iných fondov 

 6.   Bilancia aktíva a pasív k 31.12.2021 

 7.   Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 

 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 
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Návrh záverečného účtu Obce Hatné za rok 2021  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 25.5.2022. 

Pripomienky k návrhu záverečnému účtu sa mohli uplatniť do 4.6.2022. 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. 146/2022 

         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 2021.“ 

 

 B)  S c h v a ľ u j e: 

 

      1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za r. 2021 bez výhrad.  

      2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 10 215,15 

         EUR. 

  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 :  Marcela Drblíková                                  ........................................... 

 

                                      Ľudovít Sekeráš                                       ........................................... 

 

                                                                                                           Mgr. Iveta Žilovcová  

                                                                                                                 starosta obce                    

    

K bodu 6) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022  

Po prerokovaní tohto bodu obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 147/2022 
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 II. polrok 2022. 

        
Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 6  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 

Overovateľ zápisnice : Marcela Drblíková                                           ........................................... 

 

                                     Ľudovít Sekeráš                                               ...........................................                                                                                                 

                                                                                                            

                                                                                                       Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce 
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K bodu 7.) Návrh na úpravu rozpočtu a čerpanie prostriedkov z rezervného fondu 

a) V tomto bode predložila starostka obce návrh na úpravu rozpočtu, v ktorom navrhla použiť prostriedky 

z rezervného fondu vo výške 3 923,00 EUR na financovanie výdavkov na výstavbu ďalšej etapy celoobecného 

vodovodu - položka 0630 717001 kód zdroja 46 a o sumu 3923,00 EUR navýšiť rozpočet na kultúrne 

podujatia – položka 0820 637002 kód zdroja 41, zapojiť do rozpočtu prostriedky – transfer 

z Environmentálneho fondu v sume 69 506,00 EUR, ktorý bol poukázaný na účet obce v 12/2021 na položke 

322 002, kód zdroja 45, ktorý bol účelovo určený na výstavbu celoobecného vodovodu – položka 0630 

717 001, kód zdroja 45, oprava kódu zdroja splátka istiny Municipál úver, ktorá bola schválená z prostriedkov 

RF  na položke 0170 821005 kód zdroja 41 – 4000,00 EUR, oprava 0170 821005 kód zdroja 46 4 000,00 

EUR. Z dôvodu navyšovania cien je potrebné upraviť rozpočet na položke 09111 632001 41  energie o sumu 

2 050,00EUR (nákup peliet na vykurovanie MŠ, položku 0111 631001 41 cestovné náhrady v sume 278,00 

EUR, poštové služby položka 0111 632003 41 o sumu 200,00 EUR, komunikačná infraštruktúra 0111 632004 

41 o sumu 100,00 EUR,  telekomunikačné služby 0111 632005 41 o sumu 200,00 EUR, výpočtová technika 

0111 633002 41 o sumu 280,00 EUR, školenia, semináre 0111 637001 41 o sumu 450,00 EUR, odmeny 

poslancom OZ o sumu 1 361,00 EUR, transfer pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR 0320  642006 41 v sume 

63,00 EUR, vypracovanie projektu na zeleň 0620 637 005 41 v sume 250,00 EUR, znížiť rozpočet na položke 

0451 635 006 41 údržba ciest o sumu – 5 232,00 EUR. 

 b) Starostka predložila prítomným zámer – realizovať  rekonštrukciu niektorých miestnych komunikácií v  

      obci, ktoré sú poškodené aj v dôsledku výstavby celoobecného vodovodu.  Na uskutočnenie uvedeného  

      zámeru navrhla čerpať prostriedky z Municipál - Univerzál úveru, podľa predbežného rozpočtu do sumy  

      25 000,00 EUR. 

      K uvedenému zámeru predložil svoje stanovisko hlavný kontrolór obce, v ktorom konštatuje, že čerpaním  

      finančných prostriedkov z úveru do výšky 25 000,00 EUR, obec neporuší ustanovenia § 17 zákona   

      583/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

                             

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 148/2022 

 

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 čerpaniu prostriedkov z Municipál - Univerzál úveru na     

     rekonštrukciu miestnych komunikácií. 

 

S c h v a ľ u j e :  

1. úpravy rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 73 429,00 EUR – rozpočtové opatrenie č. 3 

2. Čerpanie prostriedkov z rezervného fondu obce vo výške  3 923,00 EUR na spolufinancovanie 

    výdavkov na výstavbu ďalšej etapy celoobecného vodovodu. 

3. Schvaľuje čerpanie prostriedkov z  Municipál - Univerzál úveru do výšky 25 000,00 EUR na rekonštrukciu 

    miestnych komunikácií. 

 

Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 6  

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

Uznesenie bolo prijaté 

 

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

 

Overovatelia uznesenia:  Marcela Drblíková                                            ........................................... 

 

                                        Ľudovít Sekeráš                                                 ............................................ 

 

                                                                                                         Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce  
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K bodu 8.) - Žiadosť o finančnú podporu – Dobrovoľná požiarna ochrana SR  

V tomto bode starostka obce predložila prítomným list od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, Kutuzovova 

17, 831 03 Bratislava, doručený 29.4.2022,  č. j. 144/2022, v ktorom jej prezident informuje o aktuálnej 

situácii v DPO SR a žiada o finančnú pomoc na zachovanie jej existencie. Po prerokovaní uvedeného, 

prítomní poslanci schválili finančnú výpomoc vo výške 63,00 EUR.  

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 149/2022 

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 : 

 

- finančný príspevok pre DPO SR vo výške 63,00 EUR.    

 

Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 6   

                     za:                        6 (všetci prítomní)  

                     proti:                    0,  zdržali sa: 0    

Uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 

Overovatelia uznesenia:   Marcela Drblíková                                               ............................................... 

 

                                         Ľudovít Sekeráš                                                   ................................................ 

                                                                       

                                                                                                                   Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce      

   

                                                                                                        

 K bodu 9.) - Určenie úväzku starostu obce, volebného obvodu a počtu poslancov OZ na nasledujúce 

volebné obdobie r. 2022 – 2026. 

 

Po prerokovaní tohto bodu obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 150/2022   
       Obecné zastupiteľstvo v Hatnom  v súlade s § 11 ods. 3 a ods. 4) písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb.    

 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

 

U r č u j e:  

 

1.  na celé nasledujúce volebné obdobie r. 2022 - 2026 v obci Hatné volebný obvod č. 1 a  počet poslancov   

     Obecného  zastupiteľstva obce Hatné vo volebnom obvode =  7. 

2.  Na celé nasledujúce funkčné obdobie: 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Hatné  na  

     plný úväzok – 100 %.  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 

Overovatelia uznesenia:   Marcela Drblíková                                               ............................................... 

 

                                         Ľudovít Sekeráš                                                   ................................................ 

                                                                       

                                                                                                                   Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce        
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   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 : Marcela Drblíková                                     ........................................... 

 

                                      Ľudovít Sekeráš                                        ........................................... 

 

 

 

                                                                                                     Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce  

                                                                                                                                     

   

 


