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Z Á P I S N I C A 

z  21.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hatné 

 

Dátum konania :  19.  október  2022 o 18,00 hod. 

 

Prítomní :            Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce 

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

                                              Ištok, Anton Seko  

Neprítomní:        Ľudovít Sekeráš 

 

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. Zmena účelu použitia prostriedkov z Municipál – Univerzál úveru. 

5. Úprava rozpočtu   

6. Schválenie VZN č. 97/N/2022 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe 

    platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

    v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hatné. 

7. Žiadosti o odkúpenie obecných pozemkov od žiadateľov: 

    7.1.  Ing. Erika Kramariková, Saratovská 3424/6B, Bratislava - parcela KNC 

            Č. 535/6, vodná plocha o výmere 31 m2, v k. ú. Hatné, 

    7.2. Ing. Michal Zálešák, Hatné 167 – parcela KNC č. 519/3, ostatná plocha o  

           výmere 57 m2, v k. ú. Hatné.  

    7.3. Martin Kucej, Hatné 169 – parcela KNC č. 251/2, orná pôda o výmere 50  

           v k. ú. Hatné.  

                              8. Návrh na úpravu cenníka za služby a poplatky v obci Hatné 

                              9. Diskusia 

                            10. Návrh na uznesenie 

                            11. 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: p. Jozef Brhel a p. Marcela Drblíková 

Zapisovateľka: Jozefína Šarlayová 

    

K bodu  2.)  Schválenie programu rokovania   

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

 č. 8 – návrh na úpravu cenníka za služby a poplatky v obci Hatné 

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

pozmeňovacie návrhy. 

          

                                                   Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 154/2022 

      S c h v a ľ u j e: 

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

              a p. Marcelu Drblíkovú. 

          2. Program rokovania 21. zasadnutia OZ v Hatnom a doplnok 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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 Zapísala: Jozefína Šarlayová :  podpis                                                           ........................................ 

 

 Overovatelia: Jozef Brhel                                                                               ------------------------------ 

 

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

 

                       Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce                                       ........................................            

                                                                                                                                                                                                                          

                                                     

 K bodu 3.)  Kontrola plnenia uznesení   

Predchádzajúce uznesenia mali schvaľovací charakter. 

 

K bodu 4. )    

Zmena účelu použitia prostriedkov z  Municipál – Univerzál úveru. 

V tomto bode starostka obce predložila návrh na zmenu účelu použitia prostriedkov z Municipál – 

Univerzál úveru, schváleného na 20. zasadnutí dňa 30.8.2022 na rozšírenie stavby Celoobecného 

vodovodu vetva „A“ lokalita pri Skale podľa predbežného rozpočtu do sumy 10 000,00 EUR. 

Vzhľadom k tomu, že nastalo šetrenie nákladov na uvedený zámer, prostriedky vo výške 1 600,00 

EUR navrhla použiť na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Čerpanie prostriedkov z Municipál – 

Univerzál úveru na rekonštrukciu MK bolo schválené na 19. zasadnutí OZ dňa 13.6.2022, Uznesením  

č. 148/2022 do sumy 25 000,00 EUR. 

 

K bodu 5) 

Návrh na úpravu rozpočtu obce predložia na rokovanie starostka obce.  Po prerokovaní tohto 

bodu prítomní poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 5 tvorí prílohu k zápisnici. 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 155/2022 

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.  Zmenu účelu použitia prostriedkov z  Municipál – Univerzál úveru vo výške 1 600,00 EUR na  

     rekonštrukciu miestnych komunikácií. 

2.  Úpravu rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 7 951,00 EUR– rozpočtové opatrenie č. 

     5. 

Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 6    

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

 

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

 

 Overovatelia: Jozef Brhel                                                                               ------------------------------ 

 

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

 

                        Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce                                       .......................................       

                                                                                                                                                                                                                                                                

 K bodu 6) 

 Schválenie VZN č. 97/N/2022 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe  platby na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hatné. 

 Po prerokovaní tohto bodu OZ prijalo nasledovné uznesenie: 

 

 Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 156/2022 

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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S c h v a ľ u j e :   

VZN č. 97/N/2022 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe  platby na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hatné. 

Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 6    

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

 

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

 

 Overovatelia: Jozef Brhel                                                                               ------------------------------ 

 

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

 

                       Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce                                       .......................................                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                  

K bodu 7) 

Žiadosti o odkúpenie obecných pozemkov od žiadateľov: 

-  7.1.  Ing. Erika Kramariková, Saratovská 3424/6B, Bratislava - parcela KNC 

            č. 535/6, vodná plocha o výmere 31 m2, v k. ú. Hatné, 

-  7.2. Ing. Michal Zálešák, Hatné 167 – parcela KNC č. 519/3, ostatná plocha o  

           výmere 57 m2, v k. ú. Hatné.  

-  7.3. Martin Kucej, Hatné 169 – parcela KNC č. 251/2, orná pôda o výmere 50  

           v k. ú. Hatné.  

Po prerokovaní tohto bodu obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia: 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 157/2022 

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

v znení neskorších predpisov:    

 

S ch v a ľ u j e:   

       zámer odpredaja obecného pozemku, a to parcely KN-C 535/6 v k. ú. Hatné, vodná 

plocha o výmere 31 m2, vytvorenej ako diel č. 1 z parc. č. KN-E č. 453 v k. ú. Hatné, 

zastavaná plocha o výmere 514 m2, ktorá je vo vlastníctve Obce Hatné podľa LV č. 450, 

zameranej geometrickým plánom č. 43/2022, vyhotoveným  Jánom Domanickým, 018 16 

Malé Lednice 165, úradne overil Ing. Miroslav Masár, dňa 22.8.2022, pod č. 642/2022, 

Okresný úrad Považská Bystrica, katastrálny odbor. Odpredaj bol schválený na základe 

žiadosti pre p.  Ing. Eriku Kramaríková, Saratovská 3424/6B, 841 02 Bratislava. 

     Pozemok vzhľadom na polohu a výmeru nie využiteľný pre potreby obce a jeho odpredaj 

bol schválený ako prípad hodný 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.  
  Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní:6   

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

  Uznesenie bolo prijaté. 
 

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

 

 Overovatelia: Jozef Brhel                                                                               ------------------------------ 

 

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

 

                       Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce                                       ....................................... 

                                                                                                          

                                                                                                                          

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 158/2022 

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

v znení neskorších predpisov:    

 



4 

 

Schvaľuje:                                                      

       zámer odpredaja pozemku vo vlastníctve obce, a to parcely KN-C 519/3 v k. ú. 

Hatné, ostatná plocha o výmere 57 m2, vedená na liste vlastníctva č. 450 ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, z dôvodu dlhodobého užívania a udržiavania predmetného pozemku 

žiadateľom. 

       Odpredaj bol schválený pre pána  Ing. Michala Zálešáka, Hatné 167, 018 02 Hatné. 

Pozemok vzhľadom na polohu a výmeru nie je využiteľný pre potreby obce a jeho odpredaj 

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

z. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. Zámer bol schválený 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov zvolených do obecného zastupiteľstva. 
Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 6    

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

 

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

 

 Overovatelia: Jozef Brhel                                                                               ------------------------------ 

 

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

 

                        Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce                                       ....................................... 

                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                             

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 159/2022 

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

v znení neskorších predpisov:    

 

S ch v a ľ u j e: 

     zámer odpredaja pozemku vo vlastníctve obce, a to parcely KN-C 251/2 v k. ú. 

Hatné, orná pôda o výmere 50 m2, vedená na liste vlastníctva č. 450 ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, z dôvodu dlhodobého užívania a udržiavania predmetného pozemku 

žiadateľom. 

       Odpredaj bol schválený pre pána  Martina Kuceja, Hatné 169, 018 02 Hatné. Pozemok 

vzhľadom na polohu a výmeru nie je využiteľný pre potreby obce a jeho odpredaj bol 

schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Z. z. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. Zámer bol schválený 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov zvolených do obecného zastupiteľstva. 
Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 6    

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

 

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

 

 Overovatelia: Jozef Brhel                                                                               ------------------------------ 

 

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

 

                        Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce                                       ....................................... 

                                                                                                           

 
K bodu 8) 

Návrh na úpravu cenníka služieb a poplatkov obce Hatné – po prerokovaní tohto bodu prítomní 

poslanci schválili predložený návrh s platnosťou od 20.10.2022 a tvorí prílohu k zápisnici.     

                                                                                                                                                                                                                                         

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 160/2022 

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

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

Cenník služieb a poplatkov obce Hatné s platnosťou od 20.10.2022.   
                    

Hlasovanie:  počet poslancov: 7,    prítomní: 6    

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

 

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

 

 Overovatelia: Jozef Brhel                                                                               ------------------------------ 

 

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

 

                        Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce                                       ....................................... 
                                                                                                            
 

9. Diskusia  

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

 

10. Návrh na uznesenie  

    - predniesla Jozefína Šarlayová.  

 

11.  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 :          ...........................................  

 

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

 

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

 

                   Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce                             .......................................... 

 

 

 

 

                                                                                                               

          

 

   

 


