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Z á p i s n i c a 
zo  6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale, konaného  

dňa  3. februára 2012  

 

 

 

prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 

 

program:  

 

1. Zahájenie 

2. Schválenie programu zasadnutia  

3. Kontrola plnenia uznesení OZ a úloh  

4. Záverečný účet obce za rok 2011  

5. Výsledky inventarizácie majetku k 31.12.2011 

6. Rôzne organizačné opatrenia 

- Informácia o vyhotovení GP na vytýčenie pozemku pod domom smútku 

- Príprava rekonštrukcie Domu smútku 

- Fašiangový ples starostu 

- Zhotovenie pódia do kultúrneho domu a dokúpenie vybavenia 

- Prenájom šatní na futbalovom ihrisku 

7. Interpelácie poslancov 

8. Diskusia 

9. Návrh na uznesenie  

10. Záver 

 

1.  Zahájenie 

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

štyria členovia obecného zastupiteľstva, čím je zasadnutie uznášania schopné.  Pani Balážová sa 

ospravedlnila zo zdravotných dôvodov.  

2.  Schválenie programu zasadnutia 

Návrh programu zasadnutia bol jednohlasne schválený. Za overovateľa zápisnice starosta obce 

určil p. Ervína Majó  a za zapisovateľku p. Adrianu Szántó.  

3.  Kontrola plnenia uznesení OZ a úloh 

      Všetky uznesenia obecného zastupiteľstva prijaté od začiatku volebného obdobia boli splnené. 

 

4.  Záverečný účet obce za rok 2011 

  Návrh záverečného účtu obce za rok 2011 bol v predstihu doručený poslancom na 

preštudovanie a bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli obce. Do začiatku zasadnutia 

zo strany občanov neboli vznesené žiadne námietky. V rozprave vysvetlenia k otázkam poslancov 

k jednotlivým položkám plnenia rozpočtu podala účtovníčka p. Szántó. K riešeniu pohľadávok na 

daniach a poplatkoch starosta obce navrhol poslať všetkým dlžníkom posledné upomienky a po 

neuhradení začať s exekučnými konaniami. Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo záverečný účet 

obce za rok 2011 schvaľuje bez výhrad.    

  

5.  Výsledky inventarizácie majetku k 31.12.2011 

 

       Na základe Príkazu starostu obce č. 1/308/2011 zo dňa 16.12.2011 v zmysle zákona č.431/2002 

Z.z. o účtovníctve v z.n.p. v dňoch 10.-16.1.2012,  vykonala inventarizačná komisia riadnu fyzickú 
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a dokladovú inventarizáciu všetkého majetku obce (dlhodobého hmotného majetku, drobného 

majetku, zásob, krátkodobých a dlhodobých pohľadávok, záväzkov, krátkodobého finančného 

majetku). Predseda inventarizačnej komisie predkladá Obecnému zastupiteľstvu inventarizačný 

zápis a všetky inventúrne súpisy podpísané členmi komisie v počte 26 strán.  Inventarizačná 

komisia konštatuje, že všetok hmotný majetok je riadne  vedený a evidovaný v inventárnej knihe, na 

inventárnych kartách a v knihe materiálových zásob.  Neboli zistené žiadne závažné poškodenia 

majetku ani rozdiely medzi účtovným a skutkovým stavom majetku obce ani žiadne inventarizačné 

rozdiely. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč.  ROPO SFOV 1-01 

a v analytických evidenciách.                                                     

      

6.  Rôzne organizačné opatrenia 
 

 Starosta obce informoval prítomných o týchto skutočnostiach : 

 

a) o vyhotovení geometrického plánu na vytýčenie budovy Domu smútku na cintoríne a pozemku 

zastavaného prístreškom, podľa dohody s predstaviteľmi Reformovanej kresťanskej cirkvi, ktorí 

z dôvodu usporiadania majetkovoprávnych vzťahov darujú obci vytýčenú plochu. Následne bude 

možné na Dom smútku založiť list vlastníctva 

 

b) v rámci plánovaných investícií na rok 2012 starosta obce začne s verejným obstarávaním na 

dodávateľa tovaru a prác súvisiacich s rekonštrukciou budovy Domu smútku. Predbežne 

naplánované opravy sú výmena okien, vchodových dverí, vystierkovanie, úprava vonkajšej fasády.  

 

c) o príprave fašiangového plesu starostu obce, ktorý sa bude konať dňa 11.2.2012 v miestnom 

kultúrnom dome. Náklady na zabezpečenie akcie budú hradené z vyzbieraného vstupného 

a z predaných lístkov na tombolu. Súčasne všetkých prítomných srdečne pozval na ples. 

 

d) do tanečnej sály kultúrneho domu dal starosta vyhotoviť drevené pódium,  za ktoré bola 

fakturovaná suma 478,- Eur. Súčasne dal vyhotoviť aj tabuľu označujúcu budovu kultúrneho domu 

vo farbách obce.  

 

e) tlmočil poslancom požiadavku skupiny mládeže na poskytnutie priestorov šatní na futbalovom 

ihrisku za účelom zábavy a športového vyžitia. Túto požiadavku poslanci jednohlasne odmietli 

z dôvodu, že nie je zaručená ochrana majetku pred vandalizmom, zneužitie priestorov na iné 

nemorálne a protizákonné účely. 

 

 

7.  Interpelácie poslancov 
 

Poslanci OZ nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k práci starostu obce. 

 

8.  Diskusia 
 

V diskusii poslanec p. Majó tlmočil pripomienky spoluobčanov k vypínaniu verejného 

osvetlenia v nočných hodinách. Starosta obce informoval, že nočným vypínaním obec ušetrila na 

spotrebe el.energie 476,- Eur. Konštatoval, že verejné osvetlenie bude zapnuté bez prerušenia, tak 

ako to bolo pôvodne nastavené.   

Poslankyňa p. Maračeková sa spýtala, či nie je možné staré pomníky uložené pri múre Domu 

smútku odstrániť. Starosta obce konštatoval, že odstránenie nie je možné, je možné len ich 

premiestnenie na iné dôstojné miesto.   
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9.  Návrh na uznesenie 

Starosta obce prečítal prítomným návrh na uznesenie OZ , ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Poslanci návrh jednohlasne schválili.  

 

10.  Záver 

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

ukončil. 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 3.2.2012 

 

Zapísala: Adriana Szántó 

 

 

Overil : Ervín Majó             

   poslanec  

 

 

 

         Ľudovít    H ú d i k 

            starosta obce  
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U Z N E S E N I E  

 

zo 6.  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale 

 dňa 3.2.2012 
 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Piale : 

 

A/   S c h v a ľ u j e : 
 

uznesením č. 1/2012  –       Záverečný účet obce Horný Pial za rok 2011 s konštatovaním  bez výhrad   

 Za:  4 

 Proti:  0 

 Zdržal sa: 0 

 

  

uznesením č. 2/2012 -        Prijatie daru od Reformovanej kresťanskej cirkvi v Hornom Piale – časť  

         pozemku cintorína zastavaného domom smútku, vyčleneného GP č.  

         34282173-14/2011 o  celkovej výmere 209 m2. 

 Za:  4 

 Proti:  0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

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

 
1. Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2011 predložené inventarizačnou komisiou. 

2. Informácie starostu obce, ktoré odzneli v bode 6. Rôzne organizačné opatrenia. 

3. Príspevky, ktoré odzneli v bode 8. Diskusia. 

 

  

 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 3.2.2012 

 

 

 

        Ľudovít   H ú d i k  

           starosta obce  


