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Z á p i s n i c a  

 
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 24.05.2016 

 

prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Program:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice 

3. Schválenie programu 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách za február - máj 2016 

6.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2016  

7.  Návrh Záverečného účtu a rozpočtového hospodárenia Obce Horný Pial za rok 2015 

8.  Individuálna výročná správa Obce Horný Pial za rok 2015 

9.  Správa o plnení rozpočtu Obce Horný Pial za I. štvrťrok 2016 

10. Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obce č. 1/2016 

11. Správa o plnení Programu rozvoja obce za rok 2015 

12. Návrh „Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horný Pial  

13. Návrh „Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial o zrušení Všeobecne záväzného 

nariadenia Obce Horný Pial č. 3/1999 o všeobecnej čistote a poriadku v obci“ 

14. Návrh “Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial o zrušení Všeobecne záväzného 

nariadenia   č. 4/2006 o podmienkach ochrany drevín ako súčasti verejnej zelene na území 

obce„ 

15. Návrh „Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial o zmene a doplnení Všeobecne 

záväzného nariadenia Obce Horný Pial č.4/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom obce 

Horný Pial“ 

16. Návrh „Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial o zmene Všeobecne záväzného 

nariadenia obce Horný Pial č. 4/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Horný Pial“ 

17. Rôzne  informácie starostu obce a organizačné opatrenia 

18. Interpelácie poslancov 

19. Diskusia 

20. Záver 

   

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

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

prítomní všetci 5 poslanci, čím je zasadnutie uznášania schopné.    

 

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 Ernest Maraček.   
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3.   Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

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

jednohlasne schválený s počtom 5 z  5 prítomných. Návrh programu bol na úradnej tabuli obce 

a na domovskej internetovej stránke obce zverejnený od 18.05.2016  do 24.05.2016. 

 

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 6. a 7. zasadnutí OZ bolo prijatých 8 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 hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách za február - máj 2016 

 

  Správu o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra od posledného zasadnutia OZ 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 s kontrolnými zisteniami. 

Navrhuje zrušenie niektorých VZN obce, resp. ich doplnenie a úpravu. Poslankyňa Maračeková 

mala otázku k predmetu VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska, ktorá bola zodpovedaná 

starostom obce. 

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

starostu obce ju jednohlasne vzali na vedomie.  

   

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. Polrok 2016 

  

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

neskorších predpisov  je povinnosťou hlavného kontrolóra obce predložiť na schválenie  

obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti 1-krát za šesť mesiacov. Plán kontrolnej činnosti 

na II. Polrok 2016 predložil JUDr. Marek Keller, oboznámil prítomných s jeho obsahom 

a navrhovanými kontrolami. Poslanci nemali pripomienky ani pozmeňujúce návrhy k plánu 

kontrolnej činnosti a na výzvu starostu obce ho jednohlasne schválili. Súčasne poverili hlavného 

kontrolóra obce JUDr. Kellera s výkonom kontrolnej činnosti podľa plánu v  2. polroku 2016 

v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení.   

 

7. Návrh Záverečného účtu a rozpočtového hospodárenia obce Horný Pial za rok 
2015   

 

Návrh ,,Záverečného účtu  a rozpočtového hospodárenia Obce Horný Pial za rok 2015“ je 

predložený Obecnému zastupiteľstvu obce Horný Pial  na schválenie v súlade s § 4 ods. 3 písm. b) 

a § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
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a v súlade s § 16 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pred schválením sa návrh záverečného účtu obce 

predkladá na verejnú diskusiu podľa osobitného predpisu. Návrh Záverečného účtu obce bol 

zverejnený na webovej stránke obce a na úradnej tabuli obce v zákonnej lehote a do stanoveného 

termínu 22.5.2016 neboli vznesené zo strany občanov žiadne pripomienky.  Návrh Záverečného 

účtu obce za rok 2015 poslanci obdržali vopred. Stanovisko hlavného kontrolóra je prílohou 

materiálu.  Obsah materiálu prítomným poslancom bližšie vysvetlila a s výsledkom rozpočtového 

hospodárenia obce za rok 2015 oboznámila účtovníčka p. Adriana Szántó. Hlavný kontrolór obce 

vo svojom stanovisku navrhuje obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet obce za rok 2015 

bez výhrad. Nakoľko nik z prítomných k návrhu záverečného účtu nemal výhrady, pripomienky, 

ani otázky, starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia o schválení záverečného účtu 

bez výhrad a o prerozdelení výsledku rozpočtového hospodárenia obce. Záverečný účet bol 

poslancami jednohlasne schválený bez výhrad a prebytok rozpočtu hospodárenia za rok 2015 bude 

v plnej výške prevedený na rezervný fond obce.  

 

8. Individuálna výročná správa Obce Horný Pial za rok 2015 

 

Výročná správa Obce Horný Pial za rok 2015 je predložená  zastupiteľstvu v súlade s § 20 

zákona č. 431/2002 o účtovníctve.  S bližším obsahom výročnej správy prítomných oboznámila 

účtovníčka p. Adriana Szántó. Pripomienky k obsahu výročnej správy neboli vznesené a prítomní 

poslanci ju v konečnom dôsledku vzali na vedomie. 

  

9. Správa o plnení rozpočtu Obce Horný Pial za I. štvrťrok 2016 
 

  So správou o štvrťročnom rozpočtovom hospodárení obce prítomných oboznámila 

účtovníčka p. Adriana Szántó. Výsledkom rozpočtového hospodárenia obce k 31.3.2016 je 

schodok  1 613,52 EUR. Poslanci nemali k plneniu jednotlivých položiek príjmov, ani k čerpaniu 

výdavkov zásadné pripomienky a na výzvu starostu obce hlasovaním výsledok rozpočtového 

hospodárenia obce za I. štvrťrok jednohlasne schválili.    

 

10. Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obce č. 1/2016 

 

Informáciu o zmene rozpočtu obce na rok 2016 rozpočtovým  opatrením starostu obce č. 

1/2016, ktorým sa upravili  rozpočtované finančné prostriedky v rámci schváleného rozpočtu na 

rok 2016 presunmi medzi jednotlivými položkami rozpočtu na strane bežných aj kapitálových 

výdavkov, a navýšením rozpočtu na strane príjmov aj výdavkov z dôvodu prijatia transferu na 

prefinancovanie mzdových nákladov na prijatých zamestnancov obce cez projekt ÚPSVaR Šanca 

na zamestnanie a na financovanie výdavkov spojených s voľbami do NRSR, predkladám na 

vedomie obecnému zastupiteľstvu v súlade s § 20 Zásad o hospodárení s finančnými 

prostriedkami  obce Horný Pial č. 1/2015. 

Rozpočtové opatrenia majú vplyv na finančné zaťaženie obce v dôsledku 

spolufinancovania mzdových a odvodových nákladov novoprijatých zamestnancov obce vo výške 

5% celkových nákladov a na povinné sociálne príspevky zamestnancom vo forme stravných 

lístkov a vo forme tvorby sociálneho fondu.  

 Nakoľko prítomní poslanci nemali pripomienky k predloženému materiálu, jednotným 

hlasovaním ho vzali na vedomie.  
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11. Správa o plnení Programu rozvoja obce za rok 2015 

 

Starosta obce informoval prítomných o plnení PRO obce za obdobie roka 2015. V súlade 

s programom boli naplnené nasledovné priority a opatrenia : realizácia kultúrno-spoločenských 

podujatí, ako fašiangová zábava, hodová zábava, deň detí a oslavy Mikuláša s celkovými 

nákladmi 2000 Eur ; realizácia športových podujatí, a to turnaj v plážovom volejbale a futbalový 

zápas starí páni s celkovými nákladmi 350 Eur;  budovanie a realizácia obecnej infraštruktúry – 

zavedenie kamerového systému v obci s celkovými nákladmi 23 820 Eur, financované zo zdrojov 

EÚ a ŠR v sume 19850 Eur a z vlastných zdrojov v sume 3970 Eur. V rámci opatrenia budovanie 

a rozvoj kultúrnospoločenskej infraštruktúry bula vykonaná rekonštrukcia kultúrnej pamiatky – 

zvonice, s celkovými nákladmi 3075 Eur, financovanými z vlastných zdrojov.  

Prítomní poslanci správu starostu obce o plnení PHSR za rok 2015 vzali na vedomie.  

 

12. Návrh „Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horný Pial  

 

Na určenie postupu a povinností pri triedenom zbere a nakladaní so zmesovým 

komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a s biologicky rozložiteľným odpadom, 

ako aj so zeleným odpadom pochádzajúcim nielen z obecných pozemkov, ale aj z pozemkov 

fyzických osôb, tak aj s kuchynským odpadom pochádzajúcim z domácností je povinnosťou obce 

prijať všeobecne záväzné nariadenie. Návrh VZN bol vypracovaný v súlade so zákonom  č. 

79/2015 Z. z. na vlastné podmienky obce. Poslanci v rozprave k návrhu VZN najviac diskutovali 

o spôsobe zberu a nakladania s drobným stavebným odpadom, nakoniec sa zhodli so spôsobom 

príležitostného zberu do kontajnera pristaveného pri obecnom úrade, občan si na OcÚ vopred 

ohlási úmysel odovzdať DSO, ktorý bude prevzatý v dohodnutom termíne.  Návrh VZN bol bezo 

zmeny jednohlasne schválený.  

 

13. Návrh „Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial o zrušení Všeobecne 
záväzného nariadenia Obce Horný Pial č. 3/1999 o všeobecnej čistote a poriadku 
v obci“ 

 

Na základe vykonanej kontroly všeobecne záväzných nariadení obce  hlavným  

kontrolórom, bol predložený návrh VZN o zrušení VZN č.3/1999 o všeobecnej čistote a poriadku 

v obci vrátane jeho dodatku č. 1 z roku 2003, nakoľko je v rozpore s viacerými zákonmi. VZN 

obsahuje aj mnohé povinnosti, ktoré sú vymedzené v osobitných zákonoch a obec nemá 

kompetenciu ich meniť, zužovať, alebo rozširovať. Ide napríklad o úpravu údržby a čistoty 

verejných komunikácií, úprava susedských vzťahov podľa občianskeho zákonníka a pod.  

Poslanci nemali k návrhu VZN žiadne pripomienky ani námietky a VZN obce č. 3/1999 

o čistote a poriadku v obci  jednohlasne zrušili.  

 

14. Návrh “Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial o zrušení Všeobecne 
záväzného nariadenia   č. 4/2006 o podmienkach ochrany drevín ako súčasti 
verejnej zelene na území obce„ 

 

Na základe vykonanej kontroly všeobecne záväzných nariadení obce hlavným  

kontrolórom, bol predložený návrh VZN o zrušení VZN č.4/2006 o podmienkach ochrany drevín 

ako súčasti verejnej zelene na území obce.  Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny 

stanovuje v § 69 práva a povinnosti obci v oblasti ochrany drevín. V ods. 2 dáva možnosť obciam 
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vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým ustanoví podrobnosti o ochrane drevín, ktoré sú 

súčasťou verejnej zelene. VZN tak ako je v súčasnosti nastavené obsahuje najmä povinnosti, ktoré 

sú stanovené zákonom č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia SR, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny. VZN v tejto podobe 

nestanovuje podrobnosti o ochrane drevín, ale je iba zhrnutím povinností stanovených vo 

všeobecne záväzných právnych predpisov.  Vzhľadom na uvedené starosta obce odporúča  zrušiť 

VZN č. 4/2006 o podmienkach ochrany drevín. 

Poslanci nemali k návrhu VZN žiadne pripomienky ani námietky a VZN č. 4/2006 

o podmienkach ochrany drevín jednohlasne zrušili. 

 

15. Návrh „Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial o zmene a doplnení 
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial č.4/2012 o zásadách 
hospodárenia s majetkom obce Horný Pial“ 

 

Na základe vykonanej kontroly všeobecne záväzných nariadení obce, ktoré vykonal hlavný  

kontrolór, bol predložený návrh VZN o zmene a doplnení VZN č. 4/2012 o zásadách hospodárenia 

s majetkom obce.  Pripomienky hlavného kontrolóra sú podrobne uvedené v jeho správe 

prerokovanej v bode č. 5 dnešného rokovania.    

Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky ani námietky, preto navrhované VZN 

jednohlasne schválili. Súčasne bolo jednohlasne schválené aj úplné znenie VZN č. 4/2012 

o zásadách hospodárenia s majetkom obce.  

 

16. Návrh „Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial o zmene Všeobecne 
záväzného nariadenia obce Horný Pial č. 4/2013 o spôsobe náhradného 
zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 
na území obce Horný Pial“ 

 

Na základe vykonanej kontroly všeobecne záväzných nariadení obce hlavným  

kontrolórom, starosta obce predkladá  návrh VZN o zmene VZN č. 4/2013 o spôsobe náhradného 

zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce 

Horný Pial. VZN obce je vydané na základe zákonného splnomocnenia uvedeného v § 36 ods.7 

písm. b) a c) zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Pripomienky 

hlavného kontrolóra a navrhované zmeny, ktoré je potrebné do VZN zapracovať, sú podrobne 

obsiahnuté v jeho správe z vykonanej kontroly, ktorá bola predmetom dnešného rokovania v bode 

č. 5. Po prerokovaní návrhu VZN o zmene VZN č. 4/2013, ho poslanci jednohlasne schválili. 

Zároveň bolo jednohlasne schválené aj úplné znenie predmetného VZN obce.  

 

17. Rôzne informácie starostu obce a organizačné opatrenia 

 

Starosta obce informoval prítomných o situácii ohľadne rekonštrukcie verejného 

osvetlenia, že zmluva s Grep Slovakia s.r.o. bola podpísaná, že svietidlá sú už v obci uložené na 

sklade a že s prácami začnú do 2 – 3 týždňov. Ďalej informoval o príprave osláv Dňa detí, ktoré 

budú 4. júna 2016 v sobotu na miestnom futbalovom ihrisku. Každoročný výlet na kúpalisko do 

Patiniec je naplánovaný na 6. augusta. Na otázku starostu obce poslanec p. Levák nevedel určiť 

presný termín konania turnaja v plážovom volejbale. Predpokladaný termín je však niekedy 

koncom augusta.  
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18. Interpelácie poslancov 

 

Do dnešného zasadnutia OZ neboli predložené žiadne písomné interpelácie poslancov.  

 

19. Diskusia  

 

Neboli zaznamenané žiadne diskusné príspevky.  

20. Záver 

 

Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce  poďakoval prítomným za účasť a o 20:30 

hod. rokovanie ukončil.  

  

 

 

V Hornom Piale, dňa 24.05.2016 

 

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 

z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného 

dňa 24.05.2016 

 
uznesenie č.76/2016 –  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím poriadkom 

obecného zastupiteľstva      volí  

za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa 24.05.2016 

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

 

Prítomní: 5 z 5  

Za: 5    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 26.05.2016     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

uznesenie č.77/2016 –  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 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Pial. 
 

Prítomní: 5 z 5  

Za: 3   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 26.05.2016      Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

uznesenie č.78/2015 –  Obecné zastupiteľstvo  obce Horný Pial      berie na vedomie  

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

uznesení“. 
 

Prítomní: 5 z 5  

Za: 5    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 26.05.2016      Ľudovít Húdik, starosta obce  
 

 

uznesenie č. 79/2016 - 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  február až máj 2016“. 

Prítomní: 5 z 5  

Za: 5   

Proti: 0  
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Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 26.05.2016      Ľudovít Húdik, starosta obce   

 

 

uznesenie č. 80/2016 -  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s § 18f ods. 1 

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

A. prerokovalo 

návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný 

Pial na 2. polrok 2016. 

B. schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný Pial na 2. 

polrok 2016. 

C. poveruje 

hlavného kontrolóra Obce Horný Pial, JUDr. Mareka Kellera, 

výkonom kontrolnej činnosti podľa Plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra  Obce Horný Pial na 2. polrok 2016 v zmysle 

zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení.   
 

Prítomní: 5 z 5  

Za: 5   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 26.05.2016      Ľudovít Húdik, starosta obce   

 

 

uznesenie č. 81/2016 -  Obecné zastupiteľstvo  obce Horný Pial  

A. schvaľuje 

Záverečný účet  a celoročné hospodárenie Obce Horný Pial za rok 

2015 bez výhrad. 

B. schvaľuje 

použitie prebytku v sume 11 562,50  EUR, zisteného podľa 

ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na tvorbu  

rezervného fondu.   

C. berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu 

Obce Horný Pial za rok 2015. 
 

Prítomní: 5 z 5  

Za: 5   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 26.05.2016      Ľudovít Húdik, starosta obce   
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uznesenie č. 82/2016 -  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial     berie na vedomie  

    ,,Individuálnu výročnú správu Obce Horný Pial za rok 2015“. 

 
Prítomní: 5 z 5  

Za: 5  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 26.05.2016      Ľudovít Húdik, starosta obce   

 

 

uznesenie č. 83/2016 -  Obecné zastupiteľstvo  obce Horný Pial  

A. kontroluje 

plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie výdavkov v I. štvrťroku 2016  

B. schvaľuje 

výsledok rozpočtového hospodárenia Obce Horný Pial za I. štvrťrok 

2016, ktorým je schodok 1 613,52  EUR. 

 
Prítomní: 5 z 5  

Za: 5  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 26.05.2016      Ľudovít Húdik, starosta obce   
 
 

uznesenie č. 84/2016 -  Obecné zastupiteľstvo  obce  Horný Pial  berie na vedomie 

úpravu rozpočtu hospodárenia obce na rok 2016 rozpočtovým  

opatrením starostu obce č.1/2016.     
 

Prítomní: 5 z 5  

Za: 5  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 26.05.2016      Ľudovít Húdik, starosta obce   
 

 

uznesenie č. 85/2016 -  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial berie na vedomie  

     Správu  o plnení programu rozvoja  obce Horný Pial za rok 2015. 

 
Prítomní: 5 z 5  

Za: 5  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 26.05.2016      Ľudovít Húdik, starosta obce   
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uznesenie č. 86/2016 -  Obecné zastupiteľstvo  obce  Horný Pial 

     A. prerokovalo 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a DSO na území obce Horný Pial, 

     B. sa uznáša 

na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial o 

nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce Horný Pial 

podľa predloženého návrhu, 

     C. ruší 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 8/2013 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce Horný Pial. 

      

     Prítomní: 5 z 5  

Za: 5  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 26.05.2016      Ľudovít Húdik, starosta obce   
 
 

uznesenie č. 87/2016 -  Obecné zastupiteľstvo  obce  Horný Pial 

     A. prerokovalo 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial o zrušení VZN 

Obce Horný Pial č. 3/1999 o všeobecnej čistote a poriadku v obci. 

     B. sa uznáša 

na zrušení VZN Obce Horný Pial č. 1/1999 o všeobecnej čistote 

a poriadku v obci vrátane jeho dodatku č.1. 

      

     Prítomní: 5 z 5  

Za: 5  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 26.05.2016      Ľudovít Húdik, starosta obce   
 

 

uznesenie č. 88/2016 -  Obecné zastupiteľstvo  obce  Horný Pial 

     A. prerokovalo 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial o zrušení VZN 

Obce Horný Pial č. 4/2006   o podmienkach ochrany drevín ako súčasti 

verejnej zelene na území obce, 

     B. sa uznáša 

na zrušení VZN Obce Horný Pial č. 4/2006 o podmienkach ochrany 

drevín ako súčasti verejnej zelene na území obce. 

  

     Prítomní: 5 z 5  

Za: 5  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 26.05.2016      Ľudovít Húdik, starosta obce   
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uznesenie č. 89/2016 -  Obecné zastupiteľstvo  obce  Horný Pial 

     A. prerokovalo 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial o zmene a 

doplnení VZN Obce Horný Pial č. 4/2012 o zásadách hospodárenia 

s majetkom obce“, 

     B. sa uznáša 

a)   na VZN Obce Horný Pial o zmene a doplnení VZN Obce Horný 

Pial č. 4/2012 o zásadách hospodárenia obce  podľa predloženého 

návrhu, 

b)   na úplnom znení VZN Obce Horný Pial č. 4/2012 o zásadách 

hospodárenia obce. 

      

     Prítomní: 5 z 5  

Za: 5  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
 

 

V Hornom Piale, dňa 26.05.2016      Ľudovít Húdik, starosta obce   
 
 

uznesenie č. 90/2016 -  Obecné zastupiteľstvo  obce  Horný Pial 

     A. prerokovalo 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial o zmene VZN 

č. 4/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Horný 

Pial“, 

     B. sa uznáša 

a)  na VZN Obce Horný Pial o zmene  VZN Obce Horný Pial č. 4/2013 

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových 

vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Horný Pial podľa 

predloženého návrhu, 

b)  na úplnom znení VZN Obce Horný Pial č. 4/2013 o spôsobe 

náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd 

a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Horný Pial. 

      

     Prítomní: 5 z 5  

Za: 5  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 26.05.2016      Ľudovít Húdik, starosta obce   

 
 

uznesenie č. 91/2016 -  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial berie na vedomie  

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

 
Prítomní: 5 z 5  

Za: 5  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

V Hornom Piale, dňa 26.05.2016      Ľudovít Húdik, starosta obce    


