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Z á p i s n i c a 
Z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale, konaného  

dňa  10.augusta 2012  

 

 

 

prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 

 

program:  

 

1. Zahájenie 

2. Schválenie programu zasadnutia  

3. Kontrola plnenia uznesení OZ a úloh  

4. Správa o hospodárení obce za 1. polrok 2012 

5. Návrh smernice č. 1/2012 k postupu obce pri verejnom obstarávaní 

6. Návrh VZN č. 4/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom obce 

7. Návrh poistnej zmluvy na postenie majetku obce 

8. Správa audítora o audite ročnej účtovnej závierky za rok 2011 

9. Rôzne organizačné opatrenia  - hodová zábava a futbalový zápas 

- Informácia o majetkovom vysporiadaní domu smútku a priľahlého pozemku 

- Informácia o ukončení rekonštrukcie domu smútku 

- Vysporiadanie vlastníckeho vzťahu obce k pozemkom 

- Žiadosť p. Bokkonovej o odpredaj pozemku 

- Doplnenie dopravných značení n a miestnych komunikáciách 

- Krádež kosačiek a motorovej píly a zakúpenie nového vybavenia 

- Odovzdanie sociálnej agendy na správu spoločnému obecnému úradu 

 

10. Interpelácie poslancov 

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie  

13.  Záver 

 

1.  Zahájenie 

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

všetci členovia obecného zastupiteľstva, čím je zasadnutie uznášania schopné.    

2.  Schválenie programu zasadnutia 

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

určil p. Milenu Balážovú  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.  Správa o hospodárení obce za 1 polrok 2012 

  Starosta obce na rokovanie OZ predložil správu  o plnení rozpočtu hospodárenia obce za 1. 

polrok 2012. Poslanci OZ k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov nemali žiadne otázky 

a hospodárenie obce k 30.6.2012  jednohlasne schvaľujú.     

  

5.  Návrh smernice č. 1/2012 k postupu obce pri verejnom obstarávaní 

V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov  
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je  vypracovaný návrh smernice č. 1/2012 k postupu obce pri verejnom obstarávaní. Touto  

smernicou sa ustanovuje rozsah a podmienky verejného obstarávania pre zamestnancov úradu, 

postupy a limity pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami.  Poslanci k stanovený limitom 

v návrhu smernice nemali pripomienky a smernicu v predloženom znení jednohlasne schválili. 

     

6.  Návrh ZN č. 4/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Horný Pial 
 

 V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a so zákonom č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov je vypracovaný  návrh všeobecne záväzného 

nariadenia obce č. 4/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom obce. Tieto zásady stanovujú postup 

a podmienky pri nadobúdaní majetku do vlastníctva, nakladanie s pohľadávkami a cennými 

papiermi, podmienky a postup pri prevode vlastníctva nehnuteľného majetku, prenájom majetku, 

evidenciu  a likvidáciu majetku, zriaďovanie vecného bremena a podmienky darovania hnuteľných 

vecí. Poslanci k predloženému návrhu nemali zásadné výhrady a preto ho jednohlasne schválili 

v predloženom znení.  

  

7.  Návrh poistnej  zmluvy na poistenie majetku obce 
 

Starosta obce predložil poslancom návrhy poistných zmlúv na poistenie budov a zariadení proti 

živlom, krádeži a vandalizmu a samostatnú na poistenie centra obce – vybavenia parku, hradeného 

z fondov EÚ. Návrh zmlúv vypracovala Prvá komunálna finančná a.s. z Levíc, ktorá vykonala 

výberové konanie na poskytovateľa poistenia majetku obcí pre tekovský región. Poskytovateľom 

poistenia bude Komunálna poisťovňa. Doterajšia poistná zmluva na poistenie majetku obce 

uzatvorená s Allianz SP neobsahuje poistenie zariadenia, iba poistenie  nehnuteľností. Nakoľko 

v poslednom období došlo k niekoľkých poistným udalostiam (krádež, úder blesku a poškodenie 

zariadení) bolo by vhodné uzatvoriť rozšírené poistenie majetku tak ako je to vypracované v návrhu. 

Poslanci s návrhom poistných zmlúv súhlasili a stanovili termín uzatvorenia po vypršaní platnosti 

pôvodnej poistnej zmluvy, t.j. od 7.2.2013. 
 

8.  Správa audítora o audite ročnej účtovnej závierky za rok 2011 

Starosta obce predložil poslancom správu audítorskej spoločnosti Interaudit Levice s.r.o. o vykonaní 

auditu ročnej účtovnej závierky obce za rok 2011. Auditom neboli zistené žiadne nedostatky ani 

porušenie zákona. 

9.  Rôzne organizačné opatrenia 

a) Informácia o zabezpečení hudby na hodovú tanečnú zábavu a príprave futbalového zápasu starých 

pánov dňa 8.9.2012 v sobotu   

b) Starosta obce informoval poslancov, že bol urobený vklad na list vlastníctva obce na dom smútku 

a časť pozemku cintorína na základe darovacej zmluvy od reformovanej kresťanskej cirkvi  

c) Informácie o ukončení prác na rekonštrukcii domu smútku. Rozpočet na stavebné práce bol mierne 

prekročený, nakoľko  bolo potrebné zakúpiť ďalší drobný materiál a dlažbu, ktoré neboli súčasťou 

cenovej ponuky. Vymenili sa taktiež garniže, dekoračný záves a boli zakúpené vázy s umelými 

kvetmi. 

d) Starosta obce informoval poslancom že podnikol kroky smerujúce k zavkladovaniu pozemkov, ku 

ktorým obec doposiaľ nemá založený list vlastníctva. Jedná sa o miestne komunikácie a plochy 

v intraviláne obce. 

e) Na obecný úrad bola doručená žiadosť od Miroslavy Bokkonovej o odpredaj časti pozemku 

susediacej s jej pozemkom, kde má v úmysle rozšíriť stavbu rodinného domu, s výmerou približne 
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40 m2. Nakoľko sa jedná o pozemok, na ktorý obec nemá založený list vlastníctva, odpredaj bude 

prejednaný až po majetkovom vysporiadaní tohto pozemku.  

f) Obec bola vyzvaná ŽSR a ORPZ na doplnenie chýbajúceho dopravného značenia na železničnom 

priecestí s poľnou cestou a na doplnenie a výmenu necertifikovaného dopravného značenia pri 

parku, kostole a dome č. 69 . Tieto dopravné značenia už boli zakúpené a osadené.  

g) Starosta obce informoval poslancov že v mesiaci jún došlo k odcudzeniu 3 ks kosačiek Stihl 

a motorovej píly z garáže obecného úradu, doposiaľ nezisteným páchateľom. Z toho dôvodu boli 

zakúpené 2 ks nových kosačiek v akciovej cene v Mountfilde v Nitre.    

h) Po dohode s vedúcim spoločného obecného úradu v Leviciach starosta obce navrhuje poslancom 

schváliť odovzdanie kompetencie administratívno-správnej agendy sociálnych služieb SpOcú, 

nakoľko vedenie a vybavovanie tejto agendy je odborne náročné a pre náš úrad časovo 

nezvládnuteľné. Poslanci s týmto návrhom jednohlasne súhlasia. 

 

10.  Interpelácie poslancov 

Neboli prednesené ani prijaté žiadne interpelácie poslancov OZ na starostu obce.  

11. Diskusia 

Poslanec p. Ervin Majó požiadal poslancov o schválenie finančného príspevku na organizované 

športové podujatie – turnaj v plážovom volejbale, ktorý sa bude konať dňa 18.8.2012. Poslanci 

navrhli, aby materiál potrebný na prípravu gulášu bol zabezpečený sponzorsky poslancami 

a organizátormi turnaja a aby z rozpočtu obce bolo zakúpené iba občerstvenie vo forme nápojov, 

kartón minerálky pre každé družstvo.  

12. Návrh na uznesenie 

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

Poslanci návrh jednohlasne schválili.  

 

13.  Záver 

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

ukončil. 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 10.8.2012 

 

Zapísala: Adriana Szántó 

 

 

Overila : Milena Balážová            

    zástupca starostu obce 

 

 

 

         Ľudovít    H ú d i k 

            starosta obce  
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U Z N E S E N I E  
 

z 8.  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale 

 dňa 10.8.2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Piale : 
 

A/   S c h v a ľ u j e : 
 

uznesením č. 9/2012  –       Program zasadnutia OZ tak ako bol predložený v návrhu a na pozvánkach. 

 Za:  5 

 Proti:  0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

V Hornom Piale, dňa 10.8.2012 

         Ľudovít   H ú d i k  

            starosta obce  

 

uznesením č. 10/2012 -       Správu o hospodárení obce k 30.6.2012. 

 Za:  5 

 Proti:  0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

V Hornom Piale, dňa 10.8.2012 

         Ľudovít   H ú d i k  

            starosta obce  

 

uznesením č. 11/2012 -  Smernicu č. 1/2012 k postupu obce pri verejnom obstarávaní.   

 Za:  5 

 Proti:  0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

V Hornom Piale, dňa 10.8.2012 

         Ľudovít   H ú d i k  

            starosta obce  

 

uznesením č. 12/2012 -  Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2012 o zásadách hospodárenia 

s majetkom obce Horný Pial .  

 Za:  5 

 Proti:  0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 10.8.2012 

         Ľudovít   H ú d i k  

            starosta obce  

 

 



 5 

uznesením č. 13/2012-  uzatvoriť poistné zmluvy na poistenie majetku obce ku dňu 7.2.2012 so 

spoločnosťou Komunálnou poisťovňou podľa predloženého 

vypracovaného návrhu.  

Za:  5 

 Proti:  0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 10.8.2012 

         Ľudovít   H ú d i k  

            starosta obce  

 

 

 

 

B/  S ú h l a s í : 
 

uznesením č. 14/2012 -  s odovzdaním kompetencie – Administratívno-správna agenda sociálnych 

služieb na vykonávanie Spoločnému obecnému úradu v Leviciach dňom 

1.8.2012. 

Za:  5 

 Proti:  0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

 V Hornom Piale, dňa 10.8.2012 

 

         Ľudovít   H ú d i k  

            starosta obce  

 

 

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

 
1. Správu audítora o audite ročnej účtovnej závierky obce za rok 2011. 

2. Informácie starostu obce ktoré odzneli v bode Rôzne. 

 

 

V Hornom Piale, dňa 10.8.2012 

 

         Ľudovít   H ú d i k  

            starosta obce  

 


