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Z á p i s n i c a  

 
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 28.08.2015 

 

prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

určí: Ľudovít Húdik, starosta obce  

volia: poslanci OZ 

3. Schválenie návrhu programu 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce 

4. Kontrola plnenia uznesení 

   vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce   

5. Voľba hlavného kontrolóra obce, určenie dňa nástupu do práce a schválenie platu 

HK 

Navrhuje: Ľudovít Húdik, starosta obce  

6. Správa o plnení rozpočtu Obce Horný Pial za I. polrok 2015 

  Predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce a Adriana Szántó, sam. referentka 

7. Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Horný Pial  

  Predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce  

8. Informácie o príprave projektov financovaných zo ŠR a EF  

  Predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce 

9. Prerokovanie prenájmu ornej pôdy  

  Predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce 

10.Rôzne  informácie starostu obce a organizačné opatrenia  

11.Interpelácie poslancov 

12.Diskusia 

13. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

Starosta obce prítomných privítal a zasadnutie zahájil o 18:00 hod. Konštatoval, že z 5 

členov OZ sú prítomní 4 poslanci, čím je zasadnutie uznášania schopné.  Poslankyňa p. 

Maračeková sa ospravedlnila z dôvodu práceneschopnosti. 

2.  Určenie zapisovateľa  a  overovateľov zápisnice,  voľba návrhovej komisie 

 

  Starosta obce určil za  zapisovateľku  p. Adrianu Szántó.  Za overovateľa zápisnice starosta 

obce určil p. Janu Kissovú. Za členov návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení  p. Peter 

Levák, Alexander Varga a Ernest Maraček.   
 

3.   Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia. Návrh programu bol 

jednohlasne schválený s počtom 4 za zo 4 prítomných. Návrh programu tvorí prílohu zápisnice; na 

úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej stránke obce bol zverejnený od 21.08.2015 do 

28.8.2015. 
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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 3. zasadnutí OZ dňa  29.05.2015 bolo prijatých 20 uznesení, ktoré mali zväčša charakter 

schvaľovací alebo vzatia na vedomie. Uznesením č. 29/2015 bola vyhlásená voľba hlavného 

kontrolóra obce na deň 28.8.2015. Toto uznesenie bolo (resp. bude ) splnené dnešným dňom na 

tomto zasadnutí.  Uznesením č. 32/2015 bolo schválené prerozdelenie prebytku rozpočtu z r.2014. 

Čiastka 4890,72 EUR  bola prevedená na rezervný fond obce. Schválené VZN obce, záverečný 

účet a  výročná správa boli vyhlásené a zverejnené zákonným spôsobom. Uznesením č. 40/2015 

schválená suma dotácie pre Reformovanú kresťanskú cirkev ešte vyplatená nebola z dôvodu, že p. 

farár doposiaľ zmluvu nepodpísal.  Uznesením č. 41/2015 bol poverený starosta obce uzamknutím 

areálu kultúrneho domu ihriska pre plážový volejbal. Táto úloha sa priebežne plní, brána zo strany 

ihriska sa vyrába a areál bude v najbližších dňoch uzamknutý. 

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

 

5. Voľba hlavného kontrolóra obce, určenie dňa nástupu do práce a schválenie platu    
HK 

  
 Starosta obce privítal kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce JUDr. Mareka Kellera, 

ktorý na základe vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce Horný Pial podal prihlášku dňa 7.8.2015. 

Za členov volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra obce starosta obce navrhol poslancov Janu 

Kissovú, Petra Leváka a Alexandra Vargu. Za predsedu komisie bola jednohlasne zvolená p. Jana 

Kissová. Po otvorení zalepenej obálky s prihláškou kandidáta JUDr. Mareka Kellera, boli priložené 

doklady skontrolované všetkými členmi volebnej komisie a starosta obce skonštatoval, že kandidát 

JUDr. Marek Keller spĺňa podmienky pre voľbu hlavného kontrolóra obce. Z otvárania obálok pre 

voľbu HK je vyhotovená samostatná zápisnica. Následne starosta obce dal priestor kandidátovi aby sa 

prítomným poslancom predstavil. Voľba hlavného kontrolóra obce podľa Volebného poriadku pre 

voľbu HK sa vykonala tajným hlasovaním, o čom je vyhotovená samostatná zápisnica. Za hlavného 

kontrolóra obce Horný Pial bol zvolený JUDr. Marek Keller s počtom hlasov 4 zo 4 prítomných 

poslancov. Dňom jeho nástupu do práce bol určený 1. september 2015.   

Plat hlavného kontrolóra podľa zákona o obecnom zriadení §18 c) ods. 1 a 2  je súčinom 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa 

počtu obyvateľov obce, ktorý je v obciach  do 500 obyvateľov  1,15. Pracovný úväzok HK bol 

uznesením č. 29/2015 určený na 0,147, t.j. 5,5 hod. týždenne. Prepočet platu HK:  858,- €  x  1,15   

=  986,70 €. Prepočet na úväzok  0,147    x  986,70   =  145,044 =  146,00 €. Obecné 

zastupiteľstvo môže HK priznať mesačnú odmenu až do výšky 30% jeho mesačného platu. 

Mesačná odmena  hlavnému kontrolórovi nebola navrhnutá. 

Zvolený kandidát JUDr. Marek Keller požiadal obecné zastupiteľstvo o súhlas 

s vykonávaním inej zárobkovej činnosti v súlade s § 18 ods.1 zákona o obecnom zriadení č. 

369/199  Zb., nakoľko vykonáva funkciu hlavného kontrolóra aj v ďalších obciach, a to 

v Tekovských Lužanoch a v Čake.  Súhlas obecné zastupiteľstvo jednohlasne udelilo.  

Nakoľko hlavný kontrolór obce nemôže vykonávať svoju činnosť bez plánu kontrolnej 

činnosti schváleného obecným zastupiteľstvom a bez poverenia na vykonávanie kontrolnej 

činnosti, novozvolený HK oboznámil prítomných s návrhom kontrolnej činnosti na obdobie od 1. 

septembra 2015 do 31.12.2015. Členovia obecného zastupiteľstva k predloženému plánu nemali 

pripomienky a jednohlasne ho schválili. Súčasne uznesením poverujú JUDr. Mareka Kellera 

vykonávaním kontrolnej činnosti v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona v období od 1.9. – 

31.12.2015. Návrh plánu kontrolnej činnosti tvorí prílohu tejto zápisnice.  
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6. Správa o plnení rozpočtu Obce Horný Pial za I. polrok 2015 

 

Na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu bola predložená správa o plnení rozpočtu 

a čerpaní výdavkov obce za I. polrok 2015. Prílohou materiálov je polročný výkaz Fin-1-12 

k 30.6.2015, z ktorého vyplýva nasledovný stav plnenia rozpočtu príjmov a čerpania výdavkov: 

Bežné príjmy  81 663,41 EUR 

Bežné výdavky           - 28 973,13 

-------------------------------------------------------- 

Prebytok bežného rozpočtu   52 690,28 

Kapitálové výdavky           -  3 074,07 

--------------------------------------------------------   

Prebytok rozpočtu celkom 49 616,21 EUR 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani výhrady k jednotlivým položkám príjmov 

a výdavkov,  ani k samotnému prebytku rozpočtu, ktorý hlasovaním jednohlasne schválili. 

 

7. Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Horný Pial 

 

Dňa 24. júna 2015 vykonala audítorská spoločnosť Interaudit Levice s.r.o. v zastúpení 

zodpovedným audítorom Ing. Michalom Lackom na základe zmluvy audit účtovnej závierky obce 

Horný Pial za rok 2014 a na základe zisteného stavu vyhotovil ,,Správu nezávislého audítora 

Obecnému zastupiteľstvu Obce Horný Pial“ a ,,Dodatok Správy audítora o overení súladu 

Výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. § 23 odsek 5   

Obecnému  zastupiteľstvu Obce Horný Pial“ zo dňa 25. júna 2015.  

Uvedenú správu a dodatok k správe poslanci obdržali v materiáloch vopred. Keďže overením 

účtovnej závierky audítorskou spoločnosťou neboli zistené žiadne nezrovnalosti a účtovná 

závierka bola vyhotovená v súlade so zákonom o účtovníctve, poslanci uvedenú správu a dodatok 

správy bez pripomienok vzali na vedomie. 

 

8. Informácie o príprave projektov financovaných zo ŠR a EF 

 

Starosta obce informoval prítomných o podaní dvoch žiadostí o poskytnutie nenávratných 

finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013. Prvý projekt, ktorý bol 

zaregistrovaný Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Bratislava je projekt na Kamerový systém 

Horný Pial v celkovej výške 19 850,00 EUR bez DPH. (23 820 EUR s DPH). Realizátorom 

projektu bude firma Obecné siete s.r.o. Nitra. Projekt by mal byť zrealizovaný do konca t.r.  

Potrebu kamerového systému odôvodňuje nevyhnutnosť ochrany obecného majetku aj majetku 

občanov, narastajúci vandalizmus a poškodzovanie a znečisťovanie verejných priestranstiev. 

Projekt je v súlade so schváleným Programom rozvoja obce na roky 2014-2020, aktivita č. 1.4.5. 

Zavedenie kamerového systému. 

Druhou podanou žiadosťou z rovnakého programu je žiadosť o nenávratné finančné 

prostriedky na kompletnú rekonštrukciu budovy šatní a futbalového ihriska, vrátane vybudovania 

oddychovej zóny a detského ihriska. Projekt ešte nie vyhotovený,  na PPA sa bude rozhodovať 

v októbri 2015. Projekt je v súlade s Programom rozvoja obce na roky 2014-2020, aktivita č. 

1.2.2. Rekonštrukcia futbalového ihriska a šatní. 
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9. Prerokovanie prenájmu ornej pôdy 

 

Dňa 30.12.2014 bola na obecný úrad v Hornom Piale doručená žiadosť p. Zsolta Macáka 

bytom Horný Pial č. 20 o zaradenie medzi záujemcov o prenájom obecnej poľnohospodárskej 

pôdy, bez uvedenia termínu odkedy má záujem o prenájom a bez návrhu sumy nájomného. 

Dňa 24.2.2015 bola Obci Horný Pial doručená žiadosť o predlženie zmluvy o prenájme 

a nájme poľnohospodárskej pôdy zo dňa 11.2.2011 od SHR p. Norberta Szántó, bytom Horný Pial 

160 s návrhom zvýšeného nájomného zo sumy 83,00 Eur na 100,00 Eur za 1 hektár ročne. 

Dňa 25.2.2015 bola na obecný úrad doručená žiadosť od SHR p. Petra Vicze, bytom Horný 

Pial 147 o predĺženie nájmu poľnohospodárskej pôdy, s návrhom sumy za prenájom vo výške 

100,00 Eur za 1 hektár ročne. Doterajšia suma za prenájom bola 92,94 Eur za 1 ha.  

§ 12 zákona č. 504/2003 Z.z o nájme poľnohospodárskych pozemkov hovorí, že „Ak 

prenajímateľ alebo nájomca rok pred uplynutím času, na ktorý bol nájom dohodnutý, písomne 

nevyzve druhú zmluvnú stranu na vrátenie a prevzatie prenajatého pozemku po skončení nájmu, 

zmluva sa obnovuje na určitý čas podľa § 8.....“ (§8 ods.1: „ Pozemok sa nájomcovi na 

poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku prenajíma najmenej na 5 rokov. Ak je zmluva 

uzavretá na určitý čas, čas nájmu je najviac 25 rokov.“) 

§ 13 ods. 2) zákona o nájme poľn. pozemkov hovorí, že : „Ak nájomca riadne a včas plní svoje 

záväzky zo zmluvy, má právo na prednostné uzavretie novej nájomnej zmluvy na pozemok za 

nájomné v obvyklej výške...“ 

Nakoľko nebol právny dôvod vyzvať nájomcov p. Szántó a p. Viczeho  rok pred uplynutím 

nájmu na vrátenie a prevzatie prenajatej pôdy a taktiež z dôvodu, že obaja nájomcovia si riadne 

a včas plnili počas celej doby nájmu svoje daňové povinnosti a povinnosti plynúce z nájomnej 

zmluvy, majú prednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy.  

     V roku 2005 bol vyhotovený zjednodušený rozdeľovací plán vytýčenia pozemkov do 

náhradného užívania  č. 1126/008-3/2005  spoločnosťou Inservis s.r.o. Bratislava, náklady za 

vyhotovenie ktorého znášalo Poľnohospodárske družstvo Veľký Ďur. Pokiaľ by došlo k dohode 

záujemcov o prenájom poľn.pôdy prerozdeliť prenajímanú pôdu rovnomerne medzi všetkých 

troch, musel by byť vyhotovený nový plán vytýčenia a rozdelenia pozemkov, za ktorý náklady by 

znášala obec. K takejto dohode však medzi záujemcami o prenájom nedošlo a nie je ani v záujme 

obce ornú pôdu ďalej prerozdeľovať.  

V rozprave k návrhu uznesenia poslanci nemali pripomienky. Pred hlasovaním sa prihlásil 

o slovo prítomný žiadateľ o prenájom p. Zsolt Macák. Pýtal sa, že kto povedal, že pôda sa nedá 

ďalej prerozdeliť, a že s tým doterajší nájomcovia nesúhlasia. Uviedol, že nebol upozornený 

a vyzvaný, aby svoju žiadosť doplnil o cenovú ponuku a že navrhuje sumu za prenájom 120 

Eur/ha ročne, čiže vyššiu ako ponúkajú ostatní žiadatelia, a že ako daňovník si aj on včas a riadne 

plní daňové povinnosti voči obci. Pripomienkoval tiež neprítomnosť p. Szántó a p. Viczeho na 

zasadnutí. Uviedol, že sám s nimi o odstúpení alebo prerozdelení pôdy nerokoval a nemá 

vedomosť ani o výmere ani o umiestnení prenajímanej pôdy. Vyzval poslancov, aby zvážili svoje 

hlasovanie a rozhodli sa v prospech obce, vzhľadom na ním ponúkanú sumu.  

Poslanec p. Peter Levák uviedol, že nie je korektné zobrať obhospodarovanú pôdu doterajším 

nájomcom, ktorí sa o ňu riadne starajú a dodávajú pôde potrebné živiny a pravidelne postrekujú 

proti burinám.  

Starosta obce poznamenal, že návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva bol riadne 

a včas zverejnený na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej stránke obce, čiže aj ostatní 

žiadatelia o prenájom mali možnosť dozvedieť sa o tom, že tento bod je zaradený do dnešného 

programu. Uviedol ďalej, že na obecný úrad nebolo doručené žiadne iné písomné stanovisko od p. 

Szántó ani od p. Viczeho, že by boli ochotní odstúpiť od ďalšieho prenájmu pôdy, alebo súhlasili s 

s iným prerozdelením pôdy. Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 27.2.2015 bol prítomný p. 

Peter Vicze, vtedy uviedol, že si je vedomí právneho nároku na uzatvorenie novej nájomnej 

zmluvy v zmysle § 12 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov a nie je 

v jeho záujme obhospodarovanú pôdu inak prerozdeľovať.   
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Následne poslanci pristúpili k hlasovaniu a jednohlasne 4 z prítomných 4 poslancov 

odsúhlasili uzatvoriť zmluvu o prenájme poľnohospodárskych pozemkov s doterajšími nájomcami 

p. Szántó a s p. Viczem tak, ako to bolo uvedené v návrhu uznesenia.  

 

10. Rôzne 

 

a) Starosta obce informoval, že sa organizuje hodová zábava dňa 5.9.2015 v sobotu, 

v miestnom kultúrnom dome. Hudbu zabezpečuje skupina Duo Korček.  

b) Starosta obce informoval o uskutočnených kultúrno-športových aktivitách od uplynulého 

zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorými boli Deň detí dňa 28.6.;  Turnaj v plážovom 

volejbale dňa 15.8. a zájazd autobusom na kúpalisko do Patiniec dňa 22.8.2015.  

 

11. Interpelácie poslancov 

 

Do dnešného zasadnutia OZ neboli predložené žiadne písomné interpelácie poslancov.  

 

12. Diskusia 

 

V nepriamej súvislosti k informácii starostu obce o pripravované projekty mali pripomienky 

a otázky prítomní občania obce. Občan p. Zsolt Macák sa pýtal starostu obce, kto o týchto 

projektoch rozhodoval a kedy. Starosta obce vysvetlil, že projekty sú v súlade s Programom 

rozvoja obce a nie je potrebné o nich samostatne rozhodovať, a rovnako, že projekty sú plne 

financované z prostriedkov ŠR a eurofondov.  

Občianka Erika Sléherová vyjadrila svoju nespokojnosť s umiestnením ihriska pre plážový 

volejbal, ktorý sa nachádza oproti jej rodinnému domu, pričom jej vadia najmä autá účastníkov 

akcií parkujúce na ceste pred jej domom. Navrhla premiestniť ihrisko do areálu futbalového 

ihriska a na jeho mieste vybudovať parkovisko ku kultúrnemu domu.  

Občianka Miroslava Bokkonová sa spýtala starostu obce, či skutočne poskytol priestory 

šatní na futbalovom ihrisku mládeži za účelom ich športového vyžitia – zriadenia si telocvične s 

vlastným doneseným náradím a ako je objekt zabezpečený pre prípad vlámania sa, alebo krádeže, 

či náradie na cvičenie je, alebo môže byť poistené obcou. Starosta obce uviedol, že mládež dostala 

kľúče od šatní na ihrisku a to Lukáš Nagy a Róbert Bokkon, za čo budú zodpovední pre prípad 

akéhokoľvek poškodenia. Za prinesené náčinie obec nenesie zodpovednosť a nemôže byť ani 

poistené, nakoľko vchodové dvere ani okná nie sú zabezpečené mrežami ani iným 

zabezpečovacím zariadením a sú v havarijnom stave.  

Občianka Sléherová mala pripomienku, že aj ženy z obce majú záujem o priestory na 

cvičenie, prípadne aj o nejaké náradie, napr. trampolínky. Starosta obce uviedol, že v prípade 

väčšieho záujmu o cvičenie, môžu byť opätovne poskytnuté priestory kultúrneho domu. Doteraz 

na tento účel sú používané priestory v budove obecného úradu. 

V súvislosti s hodami mal otázku poslanec p. Alexander Varga, či budú na hody v obci aj 

kolotoče. Následne vyjadrila svoju nespokojnosť aj občianka p. Erika Sléherová, že v obci dlhé 

roky žiadne kolotoče na hody nie sú. Rovnako mala pripomienku, že obec neorganizuje deň obce a 

nie je dostatok príležitostí na kultúrne vyžitie občanov. Starosta obce vysvetlil, že je nemožné 

dostať do našej obce kolotočárov, nakoľko v rovnakom čase ako u nás, sú hody aj v Želiezovciach 

a iných obciach v okrese. Nakoľko naša obec nie je lukratívna už dlhú dobu pre poskytovateľov 

týchto atrakcií a od obce vyžadujú finančný príspevok, sponzorské vo výške niekoľko sto eur, čo 

je v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V danej veci sa sám 

viac krát angažoval a kolotočárske atrakcie sa neúspešne pokúšal vybaviť.  
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Rovnakú pripomienku vzniesol aj občan p. Zsolt Macák, ktorý spochybnil, že obecný úrad 

má záujem, resp. sa pokúša o zabezpečenie atrakcie kolotočov na hody a dožadoval sa, aby obec 

kolotočárom zaplatila sponzorské. 

Poslanec p. Peter Levák uviedol, že obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí vo februári 

schválilo plán kultúrno-spoločenských aktivít pre rok 2015 a nie je priestor na organizovanie 

väčšieho počtu aktivít, rovnako aj občania neprejavujú dostatočný záujem o účasť na akciách 

organizovaných obcou.  

Občianka Erika Sléherová vyjadrila svoju nespokojnosť s tým, že obec nerobí opatrenia, aby 

p. Juraj Hajko v obci neskupoval domové nehnuteľnosti a neprenajímal ich podľa jej názoru 

neprispôsobivým občanom. Ďalej uviedla, že denno-denne v neskorých večerných hodinách 

cudzia mládež vysedáva a ruší nočný kľud v autobusovej zastávke, čo jej a aj iným občanom vadí, 

keďže okno zo spálne má otočené do ulice a v noci sa hluk z ulice veľmi šíri. Starosta obce jej 

odporučil v takýchto prípadoch kontaktovať políciu. Uviedol tiež, že nie je v možnostiach obce 

odkúpiť každú nehnuteľnosť v obci, ktorá je na predaj a nie sú na to ani zákonné dôvody. Obec 

nemôže ovplyvniť vlastníkov nehnuteľností, ani zákonným spôsobom regulovať, komu majú svoje 

nehnuteľnosti predať a nemôže ani  zamedziť záujemcovi o kúpu, aby dané nehnuteľnosť kúpil, 

alebo ich prenajímal. Obec môže konať jedine v prípadoch porušenia občianskeho spolunažívania 

a to kúpa, resp. predaj nehnuteľností takým prípadom nie je.  

Občianka Miroslava Bokkonová mala otázku, či kamery budú umiestnené aj pri kultúrnom 

dome, alebo v blízkosti jej rodinného domu. Starosta obce uviedol, že kamery budú umiestnené 

v obci pri každom objekte, ktoré je vlastníctvom obce, teda aj pri kultúrnom dome.  

Občan Róbert Sebestyén vyjadril svoju spokojnosť s montovaním kamerového systému 

v obci.   

 Iné diskusné príspevky neodzneli.  

 

13. Záver 

 

Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce  poďakoval prítomným za účasť a o 20:00 

hod. rokovanie ukončil.  

  

V Hornom Piale, dňa 28.08.2015 

 

Zapísala: Adriana Szántó 

 

 

Ľudovít    H ú d i k 

             starosta obce  

 

 

 

Overila :  

 

Jana Kissová, poslanec:   .................................. 
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U Z N E S E N I E 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného 

dňa 28.08.2015 

 

 
uznesenie č.43/2015 –  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím poriadkom 

obecného zastupiteľstva      volí  

za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa 28.8.2015 

poslancov p. Ernesta Maračeka, Alexandra Vargu a Petra Leváka.  

 

Prítomní: 4 z 5  

Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maraček)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 3.9.2015       Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

 

uznesenie č.44/2015 –  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s § 12 ods.5 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.      schvaľuje 

 program 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný 

Pial. 

 

Prítomní: 4 z 5  

Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maraček)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 3.9.2015       Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

uznesenie č.45/2015 –  Obecné zastupiteľstvo  obce Horný Pial berie na vedomie  

informácie, ktoré boli prerokované v bode č.4 ,,Kontrola plnenia 

uznesení“. 

 
Prítomní: 4 z 5  

Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maraček)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 3.9.2015       Ľudovít Húdik, starosta obce  
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uznesenie č. 46/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v zmysle § 11 ods.4 písm. j) 

a v súlade s § 18 a §18a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien  a v súlade s volebným poriadkom 

pre voľbu hlavného kontrolóra obce Horný Pial  

A. volí 

Komisiu  pre voľbu hlavného kontrolóra obce v zložení: 

Jana Kissová, Peter Levák, Alexander Vargu 

Za predsedu komisie:  Janu Kissovú 

Za zapisovateľa komisie : Adrianu Szántó 

B. volí 

JUDr. Mareka Kellera za hlavného kontrolóra obce Horný Pial. 

C. určuje 

deň nástupu hlavného kontrolóra obce  do práce 1. september 2015.   

D. určuje 

v súlade s  § 18 c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov plat hlavnému kontrolórovi obce vo výške 

146,00   EUR mesačne. 

E. súhlasí 
 

v súlade s § 18 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov s vykonávaním inej 

zárobkovej činnosti novozvoleného hlavného kontrolóra obce . 

 
Prítomní: 4 z 5  

Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maraček)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 3.9.2015       Ľudovít Húdik, starosta obce   

 

 

uznesenie č. 47/2015 -  Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial v súlade s § 18f ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  
 

A.  schvaľuje 
 

návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný   

Pial na obdobie od 1.9.  do 31.12.2015 
 

B. poveruje 
 

hlavného kontrolóra, JUDr. Mareka Kellera výkonom kontrolnej 

činnosti podľa Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce 

Horný Pial v zmysle zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej 

správe a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 

audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v období od 1.9.  do 

31.12.2015. 

 



 9 

Prítomní: 4 z 5  

Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maraček)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 3.9.2015       Ľudovít Húdik, starosta obce   

 

 

uznesenie č. 48/2015 -   Obecné zastupiteľstvo  obce Horný Pial  
 

A. kontroluje 
 

plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie výdavkov v I. polroku 2015  
 

B. schvaľuje 
 

výsledok rozpočtového hospodárenia Obce Horný Pial za I. polrok 

2015, ktorým je prebytok 49 616,21 EUR. 
 

Prítomní: 4 z 5  

Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maraček)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 3.9.2015       Ľudovít Húdik, starosta obce   

 

 

uznesenie č. 49/2015 -  Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial  v  súlade  s  § 19 ods. 1  a  

ods. 2  zákona č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve v z. n. p. a v súlade s 

§ 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

,,Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Horný 

Pial“ o overení účtovnej závierky k 31.12.2014  vrátane ,,Dodatku 

Správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou 

závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. § 23 odsek 5) 

Obecnému  zastupiteľstvu Obce Horný Pial“ zo dňa 24. júna 2015. 

 

 
Prítomní: 4 z 5  

Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maraček)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 3.9.2015       Ľudovít Húdik, starosta obce   
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uznesenie č. 50/2015 -  Obecné zastupiteľstvo  obce Horný Pial berie na vedomie 

informácie starostu obce, ktoré odzneli v bode rokovania č.8 

o pripravovaných projektoch v rámci Programu rozvoja vidieka SR. 

 
Prítomní: 4 z 5  

Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maraček)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 3.9.2015       Ľudovít Húdik, starosta obce   

 

 

uznesenie č. 51/2015 -  Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial v súlade  § 11 ods. 4 písm. 

a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a  § 9 ods. 9 

zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s § 10 ods.6) 

a ods. 7) Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 4/2012 o zásadách 

hospodárenia s majetkom obce Horný Pial a tiež v súlade s § 12 a § 

13 ods. 2) zákona č. 504/2003 Z.z o nájme poľnohospodárskych 

pozemkov 

A. schvaľuje 
 

uzatvorenie novej zmluvy o nájme a prenájme poľnohospodárskej 

pôdy vo vlastníctve obce Horný Pial s doterajšími nájomcami p. 

Norbertom Szántó o celkovej výmere 7,3924 ha a p. Petrom Viczem 

o celkovej výmere 7,3923 ha na dobu 5 rokov s účinnosťou od 

1.1.2016 za cenu prenájmu 100,00 Eur ročne / za 1 hektár užívanej 

pôdy. 

 
Prítomní: 4 z 5  

Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maraček)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 3.9.2015       Ľudovít Húdik, starosta obce   

 

 
uznesenie č. 52/2015 -  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial     berie na vedomie  

 informácie starostu obce, ktoré odzneli v bode rokovania č. 10 

Rôzne. 

 
Prítomní: 4 z 5  

Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maraček)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 3.9.2015       Ľudovít Húdik, starosta obce   

 


