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Z á p i s n i c a  

 
z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 19.02.2016 

 

prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce 

2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice 

určí: Ľudovít Húdik, starosta obce  

volia: poslanci OZ 

3. Schválenie programu 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce 

4. Kontrola plnenia uznesení 

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce   

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015  
Predkladá: JUDr. Marek Keller, hlavný kontrolór obce 

6. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách za január 2016 

Predkladá: JUDr. Marek Keller, hlavný kontrolór obce 

7. Správa inventarizačnej komisie o vykonanej inventarizácii majetku k 31.12.2015 

Predkladá: Ernest Maraček, predseda inventarizačnej komisie  

8. Rôzne  informácie starostu obce a organizačné opatrenia 

9. Interpelácie poslancov 

10. Diskusia 

11. Záver 

   

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

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

členov OZ sú prítomní 3 poslanci, čím je zasadnutie uznášania schopné.  Poslankyňa p. 

Maračeková sa ospravedlnila z dôvodu práceneschopnosti a p. Maraček z dôvodu návštevy školy. 

 

2.  Určenie zapisovateľa  a  overovateľa 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 Jana Kissová.   
 

3.   Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

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

jednohlasne schválený s počtom 3 z  3 prítomných. Návrh programu bol na úradnej tabuli obce 

a na domovskej internetovej stránke obce zverejnený od 15.02.2016  do 19.02.2016. 
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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 5. zasadnutí OZ dňa  11.12.2015 bolo prijatých 15 uznesení, ktoré mali zväčša 

charakter schvaľovací alebo vzatia na vedomie.  Termínované úlohy uložené neboli. 

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

vedomie.  

 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015  

 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný Pial za rok 2015 predložil 

HK obce JUDr. Marek Keller  v súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. e) Zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, t.j. do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku. 

Prítomných poslancov oboznámil s obsahom správy, v ktorej uviedol predmet vykonaných 

kontrol, cieľ a kontrolované obdobie a informáciu o iných odborných činnostiach hlavného 

kontrolóra. 

Prítomní poslanci nemali k predloženej správe žiadne pripomienky ani otázky a na výzvu 

starostu obce ju jednohlasne vzali na vedomie.  

 

6. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách za január 2016 

 

  Správu o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra za január 2016 predložil   na rokovanie 

Obecného  zastupiteľstva Obce Horný Pial v súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. d) Zákona 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov JUDr. Marek Keller, hlavný 

kontrolór obce. Prítomných poslancov oboznámil s obsahom správy, v ktorej uviedol predmet 

vykonanej kontroly a že kontrola bola ukončená správou bez kontrolného zistenia. 

Prítomní poslanci nemali k predloženej správe žiadne pripomienky ani otázky a na výzvu 

starostu obce ju jednohlasne vzali na vedomie.  

   

7. Správa inventarizačnej komisie o vykonanej inventarizácii majetku k 31.12.2015 

  

Správu o výsledkoch inventarizácie majetku obce k 31.12.2015 predložil na rokovanie 

zastupiteľstva  v súlade s § 11 ods.4 a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predseda inventarizačnej komisie p. Ernest Maček.  Z dôvodu jeho 

neprítomnosti na rokovaní so správou oboznámil prítomných starosta obce.  

Konštatoval, že inventarizačná komisia predložila starostovi obce  všetky inventúrne 

súpisy podpísané členmi komisie v počte 22 strán a prílohy dokladovej inventarizácie.  

V inventarizovanom období z dôvodu opotrebenia a nefunkčnosti bol vyradený hmotný majetok – 

drevené pódium z miestneho parku v obstarávacej cene 3 968,32  Eur. V roku 2015 bol obstaraný 

hmotný majetok – zvonica,  a vykonaná jej rekonštrukcia v hodnote 4 444,07 Eur.  Celková reálna 

hodnota majetku obce je 447 423,46 Eur. 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. 
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8. Rôzne informácie starostu obce a organizačné opatrenia: 

 

a) Starosta obce informoval o neúspešnosti projektu na čerpanie eurofondov na rekonštrukciu 

šatní a revitalizáciu futbalového ihriska spojeného s výstavbou detského kútika a oddychovej 

zóny v tomto areály z dôvodu neserióznosti agentúry, ktorá mala projekty vypracovať.  

b)  Ďalej informoval o výrube tují na cintoríne, náhradná výsadba bude uskutočnená na jar. 

c) Starosta obce informoval o ukončení rekonštrukcie interiéru obecného úradu. Presná výška 

nákladov ešte nie je vyčíslená, ale bude sa pohybovať okolo 5 tis. Eur. 

d) Starosta obce informoval o prijatí 7 zamestnancov – uchádzačov o zamestnanie cez projekt 

financovaný ÚPSVaR na obdobie 9 mesiacov. 95 % nákladov na mzdy sú financované 

z prostriedkov EÚ a 5 % z prostriedkov obce. 

 

9. Interpelácie poslancov 

 

Do dnešného zasadnutia OZ neboli predložené žiadne písomné interpelácie poslancov.  

 

10. Diskusia 

 

Poslanec p. Levák informoval o záujme p. Zsolta Macáka zorganizovať v obci mužstvo 

a hrať v okresnej súťaži na jeseň t.r. V tejto súvislosti budú žiadať o prenájom (užívanie) 

futbalového ihriska a šatní na tréningy mužstva. Svoje požiadavky predložia na najbližšom 

zasadnutí zastupiteľstva. 

 

11. Záver 

 

Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce  poďakoval prítomným za účasť a o 18:50 

hod. rokovanie ukončil.  

  

V Hornom Piale, dňa 19.02.2016 

 

Zapísala: Adriana Szántó 

 

 

 

 

 

Ľudovít    H ú d i k 

             starosta obce  

 

 

 

Overila :  

 

Jana Kissová, poslankyňa :       

 

........................................... 
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U Z N E S E N I E 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného 

dňa 19.02.2016 

 
uznesenie č.68/2016 –  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím poriadkom 

obecného zastupiteľstva      volí  

za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa 19.02.2016 

poslancov p. Janu Kissovú, Alexandra Vargu a Petra Leváka.  

 

Prítomní: 3 z 5  

Za: 3 (Kissová, Levák, Varga)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 23.02.2016     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

uznesenie č.69/2016 –  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 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Pial. 

 

Prítomní: 3 z 5  

Za: 3 (Kissová, Levák, Varga)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 23.02.2016      Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

uznesenie č.70/2015 –  Obecné zastupiteľstvo  obce Horný Pial      berie na vedomie  

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

uznesení“. 

 
Prítomní: 3 z 5  

Za: 3 (Kissová, Levák, Varga)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 23.02.2016      Ľudovít Húdik, starosta obce  

 
 

uznesenie č. 71/2016 - Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial v súlade s § 18f ods. 1 

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

berie na vedomie 
„Správu o kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra Obce Horný Pial 

za  rok 2015“. 
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Prítomní: 3 z 5  

Za: 3 (Kissová, Levák, Varga)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 23.02.2016      Ľudovít Húdik, starosta obce   

 

 

uznesenie č. 72/2016 -  Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial v súlade s § 18f ods. 1 

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

berie na vedomie 

„Správu o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra Obce Horný Pial 

za  január 2016“. 

 

Prítomní: 3 z 5  

Za: 3 (Kissová, Levák, Varga)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 23.02.2016      Ľudovít Húdik, starosta obce   

 

 

uznesenie č. 73/2016 -  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial    berie na vedomie 

Správu o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov obce Horný Pial  k 31.12.2015. 
 

Prítomní: 3 z 5  

Za: 3 (Kissová, Levák, Varga)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 23.02.2016      Ľudovít Húdik, starosta obce   

 

 

uznesenie č. 74/2016 -  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial     berie na vedomie  

 informácie starostu obce, ktoré odzneli v bode rokovania č.9 Rôzne. 

 
Prítomní: 3 z 5  

Za: 3 (Kissová, Levák, Varga)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 23.02.2016      Ľudovít Húdik, starosta obce   


