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Z á p i s n i c a  

 
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 21.02.2014 

 

 

 

prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 

 

Program:  
 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Návrh programu 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce 

Horný Pial k 31.12.2013  

6. Ročná správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontrol za rok 2013 a Správa 

o vykonaných kontrolách za mesiac december 2013 

7. Návrh VZN č.1/2014 o zmene a doplnení VZN č. 6/2013 o poskytovaní jednorazovej 

dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom obce Horný Pial  

8. Návrh na zrušenie VZN obce č. 5/1996 o podmienkach chovu a držania domácich a 

úžitkových zvierat v katastrálnom území obce Horný Pial 

9. Informácia o aktualizácii sadzobníka správnych poplatkov vyberaných Obcou Horný Pial 

od 1.1.2014  

10. Návrh Programu odpadového hospodárstva do r. 2015 pre obec Horný Pial  

11. Informácia o vydaní vnútornej smernice – Organizačný poriadok Obecného úradu 

v Hornom Piale  

12. Úprava rozpočtu hospodárenia Obce Horný Pial pre rok 2013 rozpočtovým opatrením 

starostu obce č. 4/2013 

13. Rôzne   

14. Interpelácie poslancov 

15. Diskusia 

16. Záver 
 

 

  

1.  Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce prítomných privítal a zasadnutie zahájil o 18:00 hod. Konštatoval, že sú 

prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva, čím je zasadnutie uznášania schopné.    

 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

  Starosta obce určil za  zapisovateľku  p. Adrianu Szántó.  Za členov  návrhovej komisie 

boli jednohlasne zvolení  p. Alexander Varga, Margita Maračeková a Ervin Majó.  Za 

overovateľa zápisnice bola zvolená p. Milena Balážová. 
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3. Návrh programu 16.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce  Horný Pial 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia a po jeho 

jednohlasnom schválení pristúpil k ďalšiemu bodu rokovania. Návrh programu tvorí prílohu 

zápisnice. 
 
 

 

4.  Kontrola plnenia uznesení  

    Kontrola plnenia prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva obce  Horný Pial 

z predchádzajúcich rokovaní sa vykonáva v súlade s platným Rokovacím poriadkom Obecného 

zastupiteľstva obce Horný Pial  zo dňa 21.01.2011. 

    Na 15. Zasadnutí OZ dňa 13.12.2013 bolo prijatých 9 uznesení, ktoré mali charakter 

schvaľovací alebo vzatia na vedomie. Termínované úlohy uložené neboli. Uznesenie č. 59/2013, 

ktorým boli schválené odmeny pre poslancov OZ bolo splnené v decembri 2013 

    Hlavná kontrolórka v písomnom materiály predloženom na rokovanie konštatovala, že 

na 15. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale dňa 13.12.2013 neboli prijaté 

uznesenia súvisiace s jej kontrolnou činnosťou.   

    Informácie, ktoré odzneli v tomto bode rokovania všetci poslanci vzali na vedomie.  
 

 

 

5. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

obce Horný Pial k 31.12.2013  

 
Na základe  Príkazu starostu obce č. 1/554/2013 zo dňa 17.12.2013 v zmysle zákona 

č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Inventarizačná komisia v zložení p. Viliam Macák – 

predseda, Alexander Varga – člen, Adriana Szántó – člen komisie, v dňoch 27.12.2012.-

22.1.1.2014 vykonala riadnu inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

obce Horný Pial so stavom k 31.12.2013. Inventarizačná komisia predložila Obecnému 

zastupiteľstvu všetky inventúrne súpisy podpísané členmi komisie v počte 22 strán a prílohy 

dokladovej inventarizácie.   

Inventarizačná komisia konštatovala, 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 a že inventúrne súpisy súhlasia so stavom 

uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a v analytických evidenciách. 

Poslanci OZ nemali k predloženej správe žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky a po 

hlasovaní predloženú správu jednohlasne vzali na vedomie.  
 

 

6. Ročná správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontrol za rok 2013 a Správa 

o vykonaných kontrolách za mesiac december 2013 
 

V zmysle § 18f ods. 1 písm. e)  zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien hlavná kontrolórka obce predkladá obecnému zastupiteľstvu ročnú správu o 

kontrolnej činnosti za rok 2013. V priebehu roku 2013 pri kontrolnej činnosti HK nezistila 

žiadne závažné porušenia právnych predpisov.  Nakoľko hlavná kontrolórka nebola na zasadnutí 

OZ prítomná a poslanci OZ nemali žiadne pripomienky, ročnú správu hlasovaním jednohlasne 

vzali na vedomie. 

Hlavná kontrolórka súčasne predložila aj správu z vykonaných kontrol za mesiac 

december 2013, v ktorej rovnako konštatuje, že neboli zistené žiadne porušenia právnych 

predpisov. Poslanci OZ správu HK jednohlasne berú na vedomie.  
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7. Návrh VZN č.1/2014 o zmene a doplnení VZN č. 6/2013 o poskytovaní jednorazovej 

dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom obce Horný Pial    
 

 Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 33/2013 zo dňa 23.8.2013 sa uznieslo na vydaní 

Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2013 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej 

núdzi a mimoriadnej dávky občanom obce Horný Pial.  Následne došlo k legislatívnym zmenám 

a zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

bol zrušený zákonom z 26.11.2013  č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, v dôsledku čoho je nevyhnutné VZN obce Horný Pial č. 6/2013 

v niektorých paragrafoch upraviť, resp. doplniť.  V zmysle uvedeného starosta obce predložil 

návrh VZN č. 1/2014 o zmene a doplnení VZN č. 6/2013 o poskytovaní jednorazovej dávky v 

hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom obce Horný Pial.  Návrh VZN bol súčasťou 

materiálov, ktoré poslanci dostali s pozvánkou. Nakoľko nikto z nich nepredložil žiadne 

pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, starosta obce dal hlasovať. OZ obce Horný Pial sa 

jednohlasne uznieslo na vydaní VZN č. 1/2014. 
  

 

 

8. Návrh na zrušenie VZN obce č. 5/1996 o podmienkach chovu a držania domácich a 

úžitkových zvierat v katastrálnom území obce   Horný Pial 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/1996 o podmienkach chovu a držania domácich a 

úžitkových zvierat v katastrálnom území obce   Horný Pial nie je v súlade so súčasne platnou 

právnou legislatívou. Podľa § 6 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. vo veciach, v ktorých obec plní 

úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho 

medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými 

zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom 

ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi 

ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.  

Obec ako orgán územnej samosprávy nie je  oprávnená ujať sa regulácie a realizácie 

spoločenských vzťahov prostredníctvom svojich nariadení, ak tieto sú v pôsobnosti štátnej 

správy a ich regulácia bola zákonom zverená konkrétnemu orgánu resp. orgánom  štátnej správy 

(§ 4 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z.). VZN je zároveň vydané v rozpore s § 6 ods. 2 zák. č. 

369/1990 Zb., nakoľko obci chýba zákonné splnomocnenie na prijatie takéhoto VZN. 

Naviac, obec sa v úvode VZN odvoláva na § 11 ods. 3 písm. g) zákona o obecnom 

zriadení, ktorý s pojednáva o počtoch poslancov obecných zastupiteľstiev. 

V zmysle uvedeného starosta obce navrhol obecnému zastupiteľstvu VZN obce č. 5/1996 

v plnom rozsahu zrušiť. 

Nakoľko poslanci OZ nemali výhrady ani pripomienky k uvedenému návrhu, vyššie 

uvedené VZN č. 5/1996 jednohlasne zrušili. 

 
 

 

9. Informácia o aktualizácii sadzobníka správnych poplatkov vyberaných Obcou Horný 

Pial od 1.1.2014 
 

Obec v súlade so zákonom  SNR č. 369/90 Zb. o  obecnom zriadení v znení neskorších  

zmien a doplnkov a v súlade so zákonom  č. 145/95 Zb. o správnych poplatkoch, vydáva 

sadzobník správnych poplatkov vyberaných Obcou Horný Pial.  Sadzobník správnych poplatkov 

bol obcou naposledy aktualizovaný k 1.10.2012, následne došlo ku legislatívnym zmenám vo 

výške niektorých poplatkov, ktoré obec vyberá. V zmysle uvedeného bolo potrebné tento 

sadzobník opätovne aktualizovať.  Starosta obce vydal nový sadzobník k 1.1.2014. Poslanci OZ 

informáciu jednohlasne vzali na vedomie.  
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10. Návrh Programu odpadového hospodárstva do roku 2015 pre obec Horný Pial 

 

Starosta obce informoval prítomných o  POH obce Horný Pial na roky 2011 – 2015, ktorý 

vypracoval Ing. Daniel Korbeľa, Environmentálny poradca, CONTROLECO s.r.o. pre 

katastrálne územie obce Horný Pial. POH opisuje aktuálny stav odpadového hospodárstva v obci 

Horný Pial a určuje ďalší rozvoj v tejto oblasti. POH bol odovzdaný na schválenie orgánu štátnej 

správy odpadového hospodárstva.  Poslanci OZ sa s predloženým materiálom oboznámili a bez 

vznesenia pripomienok a pozmeňovacích návrhov POH obce H.Pial na roky 2011 – 2015 

jednohlasne schválili. 

 

 

11. Organizačný poriadok Obecného úradu v Hornom Piale – informácia o vydaní  

 

Na základe § 13 ods. 4 písm. d), písm. e)  zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov,  starosta vydáva pracovný poriadok, organizačný 

poriadok obecného úradu a informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného 

poriadku obecného úradu. Z uvedených dôvodov starosta obce informuje poslancov OZ o vydaní  

Organizačného poriadku Obecného úradu v Hornom Piale, ktorý  je účinný od 1.2.2014. Poslanci 

OZ informáciu jednohlasne vzali na vedomie. 

 

 

12. Úprava rozpočtu hospodárenia Obce Horný Pial pre rok 2013 rozpočtovým opatrením 

starostu obce č. 4/2013 

 

   Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2013 rozpočtovým  opatrením č. 4/2013, ktorým sa 

presunú rozpočtované finančné prostriedky v rámci schváleného rozpočtu na rok 2013, pričom sa 

nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu, predložil starosta obce na vedomie 

obecnému zastupiteľstvu v súlade s §10 Vykonávacieho predpisu o hospodárení s prostriedkami 

rozpočtu obce Horný Pial. Rozpočtové opatrenia nemajú vplyv na finančné zaťaženie obce, 

celkové príjmy a celkové výdavky zostávajú nezmenené ako v schválenom rozpočte obce   na 

rok 2013. 

   Poslanci OZ nemali výhrady k prijatému rozpočtovému opatreniu a informáciu jednohlasne 

vzali na vedomie.  

 

 

13. Rôzne 

 

a) Starosta obce informoval prítomných o postupe pri zabezpečené Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce na r. 2014 – 2020.  Mgr. Pavol  Kalmar z Kokavy nad Rimavicou 

ponúkol okolitým obciam a aj nám nižšiu sumu za vypracovanie PHSR, a to za 499,- €, čo je 

cena najlepšia z doteraz ponúkaných. Podpísaná zmluva bola odoslaná, nasleduje vypĺňanie 

dotazníkov a konzultácie dodávateľa aj s poslancami OZ. 

b) Prostredníctvom právnickej kancelárie sme zabezpečili zo zákona nevyhnutý Bezpečnostný 

projekt na ochranu osobných údajov a súvisiace smernice pre potreby obecného úradu, za 

cenu 150,- €. 

c) K podpísaniu je pripravená kúpna zmluva na odkúpenie pozemku 9 m2 od p. Prisky 

Csukovej, na ktorom sa nachádza zvonica, za dohodnutú sumu 4,- €/m
2
.  Návrh zmluvy 

pripravil JUDr. Vladimír Servátka. 
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14.  Interpelácie poslancov  

 

DO dnešného zasadnutia OZ neboli predložené žiadne písomné interpelácie poslancov.  

  

15. Diskusia 

 

Poslanec p. Macák mal otázku, koľko rómskych občanov sa prihlásilo, resp. nasťahovalo do 

rodinného domu p. Hajka súpis.č. 33, či počet osôb neprekročil možnosti obytnej plochy domu. 

Poslankyňa p. Maračeková sa vyjadrila ku nevhodným hygienickým podmienkam v tomto dome 

na bývanie maloletých detí. Poslankyňa p. Balážová pripomenula, že niektoré vlakové spoje, 

hlavne ranné v našej obci už nezastavia, a občania majú problémy ráno načas sa dostať do práce. 

Poslanci diskutovali o narastajúcej rómskej problematike v našej obci a o problémoch ktoré 

vznikli v dôsledku zrušenej železničnej zastávky v našej obci.  

 
16. Záver  

 

Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce  poďakoval prítomným za účasť na 

rokovaní obecného zastupiteľstva  a o 20:15 hod. rokovanie ukončil.  

  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 21.02.2014 

 

 

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  
 

zo 16.  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial 

konaného  dňa 21.02.2014 

 
Obecné zastupiteľstvo   obce Horný Pial   

 

 

uznesením č.01/2014  –      schvaľuje  

za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa 21.02.2014  

poslancov p. Alexandra Vargu, Ervína Majó a Margitu Maračekovú. 

Za overovateľa zápisnice p. Milenu Balážovú. 

  

Prítomní: 5 

 Za:  5   

 Proti:  0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

  

 

V Hornom Piale, dňa 25.02.2014    Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

 

uznesením č.02/2014 – schvaľuje  

program 16. riadneho zasadnutia OZ  podľa predloženého návrhu.   

  

Prítomní: 5 

Za:  5  

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 25.02.2014    Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

uznesením č.03/2014 –  berie na vedomie  

informácie, ktoré boli prerokované v bode Kontrola plnenia 

uznesení. 

  

Prítomní: 5 

 Za:  5   

 Proti:  0  

Zdržal sa: 0 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 25.02.2014    Ľudovít Húdik, starosta obce 
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uznesením č. 04/2014 – berie na vedomie 

Správu o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu      

majetku a záväzkov obce Horný Pial  k 31.12.2013. 
 

Prítomní: 5 

 Za:  5  

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 
 

 

 
 

V Hornom Piale, dňa 25.02.2014    Ľudovít Húdik, starosta obce 

 
 

uznesením č. 05/2014 –  berie na vedomie  

a) Ročnú správu o kontrolnej činnosti   hlavnej kontrolórky Obce 

Horný Pial  za rok 2013. 

b) Správu o výsledkoch kontroly v súlade s plánom kontrolnej 

činnosti hlavnej kontrolórky Obce Horný Pial na obdobie december 

2013. 

 

Prítomní: 5 

 Za:  5   

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 25.02.2014    Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

uznesením č. 06/2014 –   v súlade s § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  

 

A. prerokovalo  

Návrh „VZN č.1/2014 o zmene a doplnení VZN č. 6/2013 o 

poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej 

dávky občanom obce Horný Pial“. 

B. uznáša sa  

na vydaní „VZN č.1/2014 o zmene a doplnení VZN č. 6/2013 

o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej 

dávky občanom obce Horný Pial“. 

               

Prítomní: 5 

                                             Za:  5   

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 25.02.2014    Ľudovít Húdik, starosta obce 
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uznesením č. 07/2014 –  v súlade s § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

 

A. prerokovalo  

návrh na zrušenie „VZN obce č. 5/1996 o podmienkach chovu a 

držania domácich a úžitkových zvierat v katastrálnom území obce   

Horný Pial“. 

B. uznáša sa  

                                             na zrušení „VZN obce č. 5/1996 o podmienkach chovu a držania       

domácich a úžitkových zvierat v katastrálnom území obce Horný 

Pial. 

 

 Prítomní: 5 

  Za:  5  

 Proti:  0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 25.02.2014    Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

 

uznesením č. 08/2014 – berie na vedomie  

vyberanie správnych poplatkov v súlade so zákonom č. 145/95 Zb. 

o správnych poplatkoch v rozsahu podľa predloženého 

aktualizovaného sadzobníka správnych poplatkov od 1.1.2014. 

 

      Prítomní: 5 

   Za:  5 

  Proti:  0 

  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 25.02.2014    Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

 

uznesením č. 09/2014 – v súlade  § 6 zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch  

A.  Prerokovalo  

Program odpadového hospodárstva do roku 2015 pre obec Horný 

Pial. 
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B.  Schvaľuje 

Program odpadového hospodárstva do roku 2015 pre obec Horný 

Pial podľa predloženého návrhu. 

   

    

 

  Prítomní: 5 

   Za:  5   

  Proti:  0 

  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 25.02.2014   Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

 

uznesením č. 10/2014 – berie na vedomie  

Vydanie Organizačného poriadku Obecného úradu v Hornom Piale. 

 

      Prítomní: 5 

   Za:  5 

  Proti:  0 

  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 25.02.2014    Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

uznesením č. 11/2014 – berie na vedomie  

úpravu rozpočtu hospodárenia obce na rok 2013 rozpočtovým    

opatrením starostu obce č.4/2013  presunmi medzi položkami 

rozpočtu, pričom sa nemení celková výška rozpočtu. 

 

      Prítomní: 5 

   Za:  5 

  Proti:  0 

  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 25.02.2014    Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 



 10 

 

uznesením č. 12/2014 – berie na vedomie  

všetky informácie, ktoré odzneli v bode Rôzne.  

 

      Prítomní: 5 

   Za:  5 

  Proti:  0 

  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 25.02.2014    Ľudovít Húdik, starosta obce 

 


