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Z á p i s n i c a 
zo  4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale, konaného  

dňa  16. septembra 2011 

 

 

 

prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 

 

program:  

 

1. Zahájenie a schválenie programu zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení a úloh  

3. Organizačné opatrenia 

-  Správa o plnení rozpočtu obce k 31.8.2011 

- Schválenie „Zásad postupu pri vybavovaní sťažností“ 

- Informácia o vydaní smernice č.1/2011 o zabezpečení vykonávania finančnej kontroly   

v pôsobnosti Obce Horný Pial  

- Informácia o vydaní smernice č.2/2011 o cestovných náhradách   

- Informácie o priebehu športových akcií organizovaní obcou – volejbalový turnaj, 

futbalový turnaj a futbalový zápas starých pánov a hodová zábava 

- Príprava posedenia s dôchodcami a osláv Mikuláša 

4. Interpelácie poslancov 

5. Diskusia 

6. Uznesenie 

7. Záver 

 

1.  Otvorenie 

Prítomných poslancov privítal a zasadnutie viedol starosta obce. Konštatoval, že sú prítomní 

všetci členovia zastupiteľstva, čím je zasadnutie uznášania schopné.  Návrh programu zasadnutia 

bol jednohlasne schválený. 

 

2.  Kontrola plnenia uznesení OZ a úloh 

Starostovi obce bola uložená nasledovná úloha: 

 Zabezpečiť prevádzkovanie obecnej knižnice    : 

 

Prevádzkovanie obecnej knižnice zatiaľ obnovené nie je a doteraz sa neuskutočnilo ani 

vyraďovanie starých a zničených kníh. Prevádzkovanie knižnice pravdepodobne obnovené nebude, zo 

strany občanov nie je žiadny záujem o využívanie tejto služby.  

Ostatné úlohy a uznesenia Obecného zastupiteľstva boli splnené. 
 

3.  Organizačné opatrenia 
 

a) Správu o plnení rozpočtu hospodárenia obce k 31.8.2011 dostali všetci poslanci k nahliadnutiu. 

Účtovníčka obce odpovedala na otázky poslancov k jednotlivým položkám výdavkov 

a príjmov.  V hospodárení obce nie sú žiadne problémy, obec má dostatok finančných 

prostriedkov na zabezpečenie plynulej prevádzky.   Poslanci správu o hospodárení jednohlasne 

schválili.  

   

b) Obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 9/2010 o sťažnostiach je povinné prijať zásady 

postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce. Z toho dôvodu je pripravená smernica 

ktorá bližšie upravuje postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní 
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sťažností a pri kontrole vybavovania sťažností v obci Horný Pial. Keďže  sťažnosti proti 

činnosti starostu obce ,proti činnosti jednotlivých poslancov, alebo proti činnosti hlavného 

kontrolóra obce (ktorého doteraz nemáme) vybavuje komisia, takúto komisiu je potrebné 

zostaviť. Členmi môžu byť len poslanci a musí mať 3 členov a 1 náhradníka. 

      Za členov komisie starosta navrhol: p. Viliama Macáka, Ervina Majó, Margitu Maračekovú 

      Za náhradníka navrhol  p. Alexandra Vargu. 

      Poslanci voči návrhu starostu nemali výhrady a zloženie komisie jednohlasne schválili. Za   

      predsedu komisie zvolili p. Viliama Macáka.  

      So znením Zásad na vybavovanie sťažností v podmienkach obce oboznámila poslancov obce  

      pracovníčka OcÚ p. Adriana Szántó, ktorá návrh smernice vypracovala.  Poslanci návrh 

smernice jednohlasne schválili.  

 

c) Starosta obce informoval poslancov o vydaní Smernice č.1/2011  na zabezpečenie vykonávania 

finančnej kontroly v pôsobnosti obce Horný Pial  - v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. 

o finančnej kontrole za účelom dodržania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri 

hospodárení s verejnými prostriedkami. (či je finančná operácia v súlade s rozpočtom 

hospodárenia obce, so zmluvami, so zákonom o verejnom obstarávaní, či je vynaloženie 

financií účelné, hospodárne a efektívne). Predbežnú finančnú kontrolu vykonáva účtovníčka 

obce a starosta obce.  

 
d) Starosta obce informoval poslancov o vydaní Smernice č.2/2011 o cestovných náhradách, ktorá 

upravuje podmienky a postup pri vyplácaní cestovných náhrad zamestnancom obce, starostovi 

a poslancom a podmienky a spôsob poskytnutia stravného pri pracovných a služobných cestách.  

 

e) Starosta obce informoval prítomných o priebehu a výsledkoch športových podujatí 

organizovaných obcou a komisiou pre kultúru a šport. Dňa 6.8.2011 sa uskutočnil volejbalový 

turnaj pri príležitosti otvorenia ihriska pre plážový volejbal, ktorý mal mimoriadne dobrý ohlas 

medzi účastníkmi turnaja aj z okolitých obcí. Dňa 3.9.2011 sa uskutočnil turnaj v malom 

futbale medzi obcami Horný Pial, Dolný Pial, Beša a Veľký Ďur a futbalový zápas v malom 

futbale domácich žien. Dňa 10.9.2011 v hodovú sobotu odohrali futbalový zápas starí páni, 

rodáci, bývalí futbalisti z Horného Pialu so starými pánmi z Loku a večer bola v miestnom 

kultúrnom dome hodová zábava. Výdavky na tieto podujatia boli hradené zo sponzorských 

príspevkov, z časti z vybratého vstupného a z tržieb za predané občerstvenie. Z pokladne 

obecného úradu bolo použitých 300,- € na nákup materiálu a občerstvenia. Zvyšok finančných 

prostriedkov starosta obce vyúčtoval. Výnos 200,- € bude použitých na ďalšie podujatia 

organizovaných obcou. 

  

f) Starosta obce navrhol, aby v mesiaci november obec zorganizovala posedenie s dôchodcami. 

Navrhol poskytnúť občerstvenie formou večere, zakúpením menších darčekových pozorností 

a sprievodný kultúrny program v podaní detí zo základnej školy a hudobný doprovod. 

Predpokladané náklady na akciu by nemali presiahnuť 10,- € na osobu. Počet poberateľov 

starobného dôchodku s trvalým pobytom v obci je cca 60. Poslanci sa dohodli, že toto stretnutie 

sa uskutoční dňa 26.11.2011.  

Poslanci sa dohodli, že dňa 10.12.2011 zorganizujú oslavy Mikuláša pre deti (do veku 15 r.) 

s darovaním balíčkov so sladkosťami. V rozpočte na túto akciu bolo naplánovaných 100,- €. 

Organizáciu zabezpečí predseda komisie pre kultúru a šport p. Majó.  

 

  

4.  Interpelácie poslancov 
 

Poslanec p. Macák  mal otázku k vyberaniu dane za psov a k podmienkam oslobodenia od tejto 

dane pre invalidných dôchodcov. Konkrétne sa jedná o občana p. Tibora Nagya, ktorý chová 4 psov 
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a daň neplatí.  Starosta obce a pracovníčka obecného úradu vysvetlili, že od dane za psov sú 

oslobodení občania vlastniaci preukaz ZŤP a nie invalidní dôchodci. P. Tibor Nagy je držiteľom 

spomínaného preukazu, psov do evidencie riadne písomne nahlásil. P. Macák informoval 

o sťažnostiach občanov žijúcich v susedstve s p. Nagyom na neustály brechot ním chovaných psov. 

Starosta obce prisľúbil p. Nagya upozorniť a vyzvať ho, aby svoj chov ďalej už nerozširoval.   

 
 

5.  Diskusia 
 

V diskusii poslanec p. Majó informoval  o účasti detského  mužstva na futbalovom turnaji detí 

do 15 rokov veku v Ini dňa 26.6.2011.  Ďalej navrhol do konca roka zorganizovať turnaj v stolnom 

tenise. Obecný úrad   vlastní 2 hracie stoly, z toho starší je poškodený, je potrebné ho opraviť.  

Starosta obce informoval poslancov, že podal reklamáciu na firmu zabezpečujúcu úpravu centra 

obce – park a to na smetné koše, pódium, autobusovú zastávku.  

  
  

6.  Uznesenie 

     Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 

7.  Záver 

     Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce  poďakoval prítomným za účasť a rokovanie 

ukončil. 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 16.9.2011 

Zapísala: Adriana Szántó 

 

 

Overili: 

 

 

 

 

 

 Milena Balážová       Ľudovít Húdik  

 zástupca starostu          starosta obce  
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U Z N E S E N I E  
 

zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale dňa 16. septembra  2011  

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Piale : 

 

A/   S c h v a ľ u j e : 

 

Uznesením č. 23/2011  -  plnenie rozpočtu hospodárenia obce k 31.8.2011. 

       Za: 5 

      Proti: 0 

       Zdržal sa: 0 

 

Uznesením č. 24/2011  -  Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Horný 

Pial  

  Za: 5 

       Proti: 0 

       Zdržal sa: 0 

 

Uznesením č.25/2011  - zriadenie komisie pre vybavovaní sťažností v zložení p. Viliam Macák 

– predseda komisie, p. Ervin Majó a p. Margita Maračeková – členovia 

komisie a p. Alexander Varga ako náhradník.   

            Za: 5 

               Proti: 0 

               Zdržal sa: 0 

 

Uznesením č. 26/2011  -  zorganizovať posedenie s dôchodcami a oslavy Mikuláša deťom 

v zmysle rozpravy zo 4. riadneho zasadnutia OZ.   

       Za: 5 

       Proti: 0 

       Zdržal sa: 0 

 

 B/  berie na vedomie : 

 Informácie o vydaní smerníc č.1/2011 a č.2/2011 starostom obce  

 Informácie o priebehu športových akcií organizovaní obcou – volejbalového turnaja, 

futbalového turnaja a futbalového zápasu starých pánov a hodovej zábavy 

 

C/  ukladá :  

 starostovi obce 

Zabezpečiť opravu hracie stola na stolný tenis, organizačne zabezpečiť prípravu posedenia 

s dôchodcami v spolupráci s obecným úradom a poslankyňami OZ, vykonať dohovor s p. Tiborom 

Nagyom vo veci chovu psov.  

 

 

V Hornom Piale, dňa 16.9.2011 

 

 

 

        Ľudovít   H ú d i k  

           starosta obce  


