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Z á p i s n i c a  

 
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 26.08.2016 

 

prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Program:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice 

3. Schválenie programu 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách za jún - júl 2016 

6.  Správa o plnení rozpočtu Obce Horný Pial za I. polrok 2016 

7.  Návrh uznesenia o použití rezervného fondu obce na úhradu záväzkov bežného rozpočtu ktoré  

vznikli v predchádzajúcom rozpočtovom roku 

8.  Správa audítora obecnému zastupiteľstvu a dodatok správy o audite účtovnej závierky obce za 

rok 2015 

9.  Návrh Zmluvy o audite účtovnej závierky obce za rok 2015 

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 sú 

prítomní všetci 3 poslanci z 5, čím je zasadnutie uznášania schopné.   Poslanci pp. Ernest Maraček 

a Alexander Varga sa ospravedlnili pre neúčasť kvôli pracovným povinnostiam. 

 

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, Jana Kissová a Margita Maračeková.   
 

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 poslancov. Návrh programu bol na úradnej 

tabuli obce a na domovskej internetovej stránke obce zverejnený od 18.08.2016  do 26.08.2016. 

 

4.   Kontrola plnenia uznesení  
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     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 predošlom 8. zasadnutí OZ dňa bolo prijatých 16 uznesení, ktoré mali zväčša charakter 

schvaľovací alebo vzatia na vedomie.  Termínované úlohy uložené neboli. Schválené všeobecne 

záväzné nariadenia obce boli zverejnené a v zákonnej lehote nadobudli právoplatnosť. 

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

vedomie.  

 

5. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách za jún - júl 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 správ z 2 vykonaných 

kontrol, v ktorej uviedol predmet vykonanej kontroly a že kontrola bola ukončená správou 

s kontrolnými zisteniami. Prijatie alebo prepracovanie Smernice o vedení účtovníctva v súvislosti 

s vykonávaním inventarizácie pokladne  

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

starostu obce ju jednohlasne vzali na vedomie.  

   

6. Správa o plnení rozpočtu Obce Horný Pial za I. polrok 2016 
 

  So správou o polročnom rozpočtovom hospodárení obce prítomných oboznámila 

účtovníčka p. Adriana Szántó. Výsledkom rozpočtového hospodárenia obce k 30.6.2016 je 

prebytok rozpočtu  7 811,05 EUR. Poslanci nemali k plneniu jednotlivých položiek príjmov, ani 

k čerpaniu výdavkov pripomienky a na výzvu starostu obce hlasovaním výsledok rozpočtového 

hospodárenia obce za I. polrok jednohlasne schválili.    

 

7. Návrh uznesenia o použití rezervného fondu obce na úhradu záväzkov bežného 
rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcom rozpočtovom roku 

 

 V súlade s § 10 odsek  (9)  Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy prostriedky rezervného fondu môže obec alebo vyšší územný celok na základe 

rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť aj na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v 

predchádzajúcich rozpočtových rokoch, maximálne v sume prebytku bežného rozpočtu 

vykázaného za predchádzajúci rozpočtový rok. 

 Záväzky vykázané v účtovnej závierke za rok 2015 sú nasledovné: 

- voči zamestnancom na platoch za december 2015                                 2 161,02 EUR 

- voči poisťovniam a daňovému úradu na odvodoch za december                1 759,62 EUR 

- záväzky voči dodávateľom -  Slovak Telekom a.s.- telefón                  0,59 EUR 

                                             Tekovská ekologická s.r.o. – vývoz odpadu         385,76 EUR 

                                              Right Power energy – vyúčtovanie el.en.             661,21 EUR  

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

                                              Záväzky celkom:                                               4 968,20 EUR   

 Poslanci s predloženým návrhom na použitie rezervného fondu súhlasili a návrh uznesenia 

jednohlasne schválili.             
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8. Správa nezávislého audítora a dodatok správy Obecnému zastupiteľstvu Obce 
Horný Pial 

   

Dňa 28. júna 2016 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 2015 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 28. júna 2016.  

 Konštatovanie audítora je, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 

situácie Obce Horný Pial k 31.dec.2015 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému 

dátumu je v súlade so zákonom o účtovníctve. Konštatuje, neboli zistené skutočnosti, ktoré by 

spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia a že obec nevykazuje dlh 

návratných zdrojov. 

 Prítomní poslanci k predloženej správe a k jej dodatku nemyli žiadne pripomienky ani 

otázky a jednohlasne ju vzali na vedomie.  

 

9. Návrh zmluvy o audite účtovnej závierky obce za rok 2016 

 

§ 19 zákona  č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení ukladá  : 

(2) Audítora účtovnej jednotky podľa odseku 1 písm. a), b) a d) schvaľuje a odvoláva valné 

zhromaždenie alebo členská schôdza. V účtovných jednotkách, ktoré majú zriadený výbor pre 

audit alebo v ktorých dozorná rada vykonáva funkcie výboru pre audit, predkladá predstavenstvo 

valnému zhromaždeniu alebo členskej schôdzi návrh na schválenie alebo odvolanie audítora na 

základe odporúčania výboru pre audit alebo dozornej rady. Ak účtovná jednotka nemá 

predstavenstvo, valné zhromaždenie alebo členskú schôdzu, postup schvaľovania a odvolávania 

audítora účtovnej jednotky ustanoví osobitný predpis. Odvolanie audítora musí byť riadne 

odôvodnené, pričom rozdielnosť názorov na použitie postupov pri zostavovaní účtovnej závierky 

podľa tohto zákona alebo na použitie audítorských postupov nemôže byť dôvodom na odvolanie 

audítora. Účtovná jednotka je povinná bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca odo 

dňa odstúpenia alebo odvolania audítora, písomne informovať Úrad pre dohľad nad výkonom 

auditu o odstúpení alebo odvolaní audítora v priebehu vykonávania auditu a vysvetliť dôvody, 

ktoré k odstúpeniu alebo odvolaniu viedli. 

 Účtovná závierka účtovnej jednotky podľa odseku 1 § 9 zákona o účtovníctve musí byť 

audítorom overená do konca účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, za ktoré sa 

zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.  

 Dlhoročným audítorom našej obce je spoločnosť Interaudit Levice s.r.o. zastúpená Ing. 

Michalom Lackom. Návrh ceny za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok je 540 Eur s DPH. 

Cena je rovnaká ako cena za predchádzajúce obdobia. Ponuku na vykonanie auditu inou 

spoločnosťou obec doposiaľ neobdržala.  

 Poslanci OZ voči navrhovanej audítorskej spoločnosti ani voči predloženému návrhy 

zmluvy nemali žiadne výhrady a uznesením  jednohlasne schválili audítora Obce Horný Pial – 

spoločnosť Interaudit Levice s.r.o. v zastúpení Ing. Michalom Lackom, so sídlom v Leviciach, 

Záhradná ul. 4, a poverili starostu obce uzatvorením zmluvy o vykonaní audítorskej činnosti podľa 

zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, a to záverečného 

auditu k 31.12.2016, audítorskou spoločnosťou Interaudit Levice s.r.o. v zastúpení Ing. Michalom 

Lackom, so sídlom v Leviciach, Záhradná ul. 4, za cenu 540,00 Eur.  
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10. Rôzne informácie starostu obce a organizačné opatrenia 

 

a) Starosta obce predložil Návrh na uzatvorenie zmluvy o výkone činnosti hlavného 

kontrolóra pre viaceré obce - Tekovské Lužany, Čaku a Horný Pial, ktorá rieši časový 

harmonogram výkonu činnosti a financovanie pracovnoprávnych nárokov hlavného 

kontrolóra a to najmä výdavkov na školenia, semináre, pracovné pomôcky a pod.  Podiel 

obce Horný Pial na výdavkoch by bol podľa prepočtu na počet obyvateľov vo výške 7 % 

z celkových výdavkov.  Starosta obce sa vyjadril, že uzatvorenie takejto zmluvy medzi 

obcami je spravodlivé, nakoľko doteraz všetky pracovnoprávne nároky hlavného 

kontrolóra hradila obec Tekovské Lužany, kde má JUDr. Keller najvyšší úväzok.  

Prítomní poslanci s uzatvoreným zmluvy s obcami Tekovské Lužany a Čaka jednohlasne 

súhlasili.  

b) Starosta obce informoval prítomných o ponuke stavebnej firmy Asid a.s. z Bratislavy na 

výstavbu obecných nájomných bytov. Poslanci OZ navrhli pozvať zástupcu spoločnosti na 

najbližšie rokovanie zastupiteľstva a požiadať o bližšie informácie. Poslanec p. Levák 

navrhol preveriť záujem o výstavbu bytovky medzi občanmi obce.  

c) Starosta obce informoval o ponuke projektovej kancelárie Ing. Arch. Dufeka na realizáciu 

projektu kanalizácie obce. Poslanci OZ sa vyjadrili, že záujem o takýto projekt by bolo 

vhodné preveriť rovnako u občanov obce a tiež pozvať p. Dufeka na rokovanie obecného 

zastupiteľstva a preveriť bližšie informácie o projekte. Poslanci OZ sa stotožňujú aj 

v názore, že by bolo výhodnejšie pre našu obec realizovať takýto projekt v spolupráci 

s okolitými obcami a nie individuálne.  

 

11. Interpelácie poslancov 
 

Do dnešného zasadnutia OZ neboli predložené žiadne písomné interpelácie poslancov.  

 

12. Diskusia  
 

Neboli zaznamenané žiadne diskusné príspevky.  

13. Záver 
 

Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce  poďakoval prítomným za účasť a o 19:20 

hod. rokovanie ukončil.  

  

 

V Hornom Piale, dňa 26.08.2016 

 

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 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného 

dňa 26.08.2016 
 

uznesenie č.92/2016 –  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím poriadkom 

obecného zastupiteľstva      volí  

za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa 26.08.2016 

poslancov p. Petra Leváka, Janu Kissovú a Margitu Maračekovú.  
 

Prítomní: 3 z 5  

Za: 3 (Levák, Kissová, Maračeková)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
 

 

V Hornom Piale, dňa 30.08.2016     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 
 

uznesenie č.93/2016 –  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 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Pial. 
 

Prítomní: 3 z 5  

Za: 3 (Levák, Kissová, Maračeková)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
 

 

V Hornom Piale, dňa 30.08.2016      Ľudovít Húdik, starosta obce  

 
 

uznesenie č.94/2015 –  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 (Levák, Kissová, Maračeková)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
 

 

V Hornom Piale, dňa 30.08.2016      Ľudovít Húdik, starosta obce  
 

 

uznesenie č. 95/2016 - 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  máj - jún 2016“. 

Prítomní: 3 z 5  

Za: 3 (Levák, Kissová, Maračeková)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
 

 

V Hornom Piale, dňa 30.08.2016      Ľudovít Húdik, starosta obce   



 6 

uznesenie č. 96/2016 -  Obecné zastupiteľstvo  obce Horný Pial v súlade s § 11 ods. 4 písm. 

b) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

 A. kontroluje 

 plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie výdavkov v I. polroku 2016  

 B. schvaľuje 

 výsledok rozpočtového hospodárenia Obce Horný Pial za I. polrok 

2016, ktorým je prebytok 7 811,05  EUR. 
 

Prítomní: 3 z 5  

Za: 3 (Levák, Kissová, Maračeková)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 30.08.2016      Ľudovít Húdik, starosta obce   

 

 

uznesenie č. 97/2016 -  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s § 10 odsek  (9)  

    Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej  

    samosprávy   s c h v a ľ u j e  

    použitie rezervného fondu obce na úhradu záväzkov bežného  

    rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcom rozpočtovom roku 2015 

    v celkovej sume 4 968,20 EUR podľa predloženého návrhu. 
 

Prítomní: 3 z 5  

Za: 3 (Levák, Kissová, Maračeková)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 30.08.2016      Ľudovít Húdik, starosta obce   

 

 

uznesenie č. 98/2016 -  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 31.12.2015  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 28. júna 2016. 

 

 
Prítomní: 3 z 5  

Za: 3 (Levák, Kissová, Maračeková)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 30.08.2016      Ľudovít Húdik, starosta obce   
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uznesenie č. 99/2016 -  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. 

A. schvaľuje 
audítora Obce Horný Pial – spoločnosť Interaudit Levice s.r.o. 

v zastúpení Ing. Michalom Lackom, so sídlom v Leviciach, 

Záhradná ul. 4, 

B. p o v e r u j e    starostu obce  

 uzatvorením zmluvy o vykonaní audítorskej činnosti podľa zákona č. 

540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, a to 

záverečného auditu k 31.12.2016, audítorskou spoločnosťou Interaudit 

Levice s.r.o. v zastúpení Ing. Michalom Lackom, so sídlom 

v Leviciach, Záhradná ul. 4, za cenu 540,00 Eur.  

 

 
Prítomní: 3 z 5  

Za: 3 (Levák, Kissová, Maračeková)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 30.08.2016      Ľudovít Húdik, starosta obce   

 
 

uznesenie č. 100/2016 -  Obecné zastupiteľstvo  obce  Horný Pial  v súlade s § 18b § 20a zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  schvaľuje 

 uzatvorenie zmluvy s obcami Tekovské Lužany a Čaka o výkone 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré obce . 
 

Prítomní: 3 z 5  

Za: 3 (Levák, Kissová, Maračeková)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 30.08.2016      Ľudovít Húdik, starosta obce   

 

 
  
uznesenie č. 101/2016 -  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial berie na vedomie  

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

 
Prítomní: 3 z 5  

Za: 3 (Levák, Kissová, Maračeková)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 30.08.2016      Ľudovít Húdik, starosta obce   

 

 


