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Z á p i s n i c a  

 
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 2.3.2018 

 

prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Program:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice 

3. Schválenie programu 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017  

6. Správa hlavného kontrolóra o kontrole sťažností za rok 2017 

7. Správa inventarizačnej komisie o vykonanej inventarizácii majetku k 31.12.2017 

8. Návrh   Komunitného plánu sociálnych služieb  

9. Žiadosť o poskytnutie dotácie Centru voľného času v Leviciach 

10. Rôzne  informácie starostu obce a organizačné opatrenia 

11. Interpelácie poslancov 

12. Diskusia 

13. Záver 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

Starosta obce prítomných privítal a rokovanie zahájil o 17:00 hod. Konštatoval, že sú prítomní 

všetci 5 poslanci OZ z celkového počtu 5, takže je zasadnutie uznášaniaschopné.   
 

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 

Vicze, Ernest Maraček a Alexander Varga. 
 

3.   Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia. K predloženému návrhu 

neboli pripomienky ani pozmeňovacie návrhy a poslanci program rokovania jednohlasne schválili. 

Návrh programu bol na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej stránke obce zverejnený 

27.2.2018. 
 

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 17. zasadnutí OZ dňa 14.12.2017 bolo prijatých 8 uznesení, ktoré mali charakter 

schvaľovací alebo vzatia na vedomie, úlohy z nich vyplývajúce boli splnené, resp. sa priebežne plnia.       

  Informácie, ktoré odzneli v tomto bode rokovania všetci prítomní poslanci vzali na vedomie.  
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5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017  

 

 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný Pial je predkladaná  na 

rokovanie Obecného  zastupiteľstva Obce Horný Pial 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.  

 V priloženej správe sa uvádza  predmet vykonaných kontrol, cieľ a kontrolované obdobie a 

informácia o iných odborných činnostiach. Materiál tvorí prílohu zápisnice z rokovania a bude 

zverejnený na web stránke obce. Správu hlavného kontrolóra obce poslanci vzali na vedomie bez 

pripomienok.  
    

6. Správa hlavného kontrolóra o kontrole sťažností za rok 2017 

 

 Správa o kontrole vybavovania sťažností podaných Obci Horný Pial v roku 2017  je 

predkladaná  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.   

 V priloženej správe sa uvádza,  že v roku 2017 obci neboli doručené žiadne sťažnosti. Materiál 

tvorí prílohu tejto zápisnice a bude zverejnený na web stránke obce. Správu hlavného kontrolóra 

prítomní poslanci vzali na vedomie.  
   

7. Správa inventarizačnej komisie o vykonanej inventarizácii majetku k 31.12.2017 

 

 Správa o výsledkoch inventarizácie je predkladaná v súlade s § 11 ods.4 a) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe ktorého obecné zastupiteľstvo 

kontroluje hospodárenie s majetkom obce.  

Inventarizačná komisia v zložení: 

1. Ernest Maraček, poslanec     - predseda komisie 

2. Szántó Adriana, sam.referent   - člen komisie 

3. Alexander Varga, poslanec              - člen komisie 

vykonala riadnu fyzickú a dokladovú inventarizáciu všetkého majetku obce (dlhodobého hmotného 

majetku, drobného majetku, zásob, krátkodobých a dlhodobých pohľadávok, záväzkov, rozdielu 

majetku a záväzkov, oprávok, krátkodobého finančného majetku, zúčtovacích vzťahov, časového 

rozlíšenia, operatívnej evidencie, podsúvahových účtov) v dňoch 28.12.2017 -15.1.2018 na základe 

Príkazu starostu obce č. 396/2017 zo dňa 14.12.2017 v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve 

v z.n.p. Inventarizácia bola vykonaná v priestoroch budovy Obecného úradu, Kultúrneho domu, Domu 

smútku a Prezliekarní TJ na futbalovom ihrisku, v garáži a v obecnom parku. Inventarizačná komisia 

predkladá Obecnému zastupiteľstvu všetky inventúrne súpisy podpísané členmi komisie v počte 25 

strán, súhrnný inventarizačný zápis a prílohy dokladovej inventarizácie.    

 Inventarizačná komisia konštatuje, 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 žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom 

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

 Predloženú správu prítomní poslanci vzali na vedomie bez pripomienok a výhrad.     
 

8. Návrh   Komunitného plánu sociálnych služieb  

 

  Povinnosťou obce  v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je mať 

vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb. Obec mala vypracovaný KPSS na roky 2012 – 2017. 

Nový návrh na roky 2018 – 2022 sme dali opäť vypracovať  odborníkovi v tejto oblasti Ing. Jozefovi 

Vidovi.  Obsahom sú úlohy a ciele v oblasti sociálnych služieb na obdobie 5 rokov v oblasti prevencie, 

poradenstva a krízovej intervencie, aké sociálne služby treba vytvoriť, aké sociálne skupiny potrebujú 
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zvýšenú starostlivosť, aké má obec ľudské, materiálne a finančné zdroje na poskytovanie sociálnych 

služieb. Zmyslom komunitného plánovania je taktiež aktivizácia obyvateľstva a skvalitnenie 

poskytovania soc. služieb spoločným koordinovaným postupom, posilňovanie sociálnej súdržnosti 

všetkých obyvateľov obce a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii jednotlivcov a 

skupín. Hlavným zámerom realizácie KPSS je spokojnosť občanov s poskytovanými službami, 

zvýšenie kvality života, aktívny záujem ľudí o udržateľnosť a rozvoj komunity obce. 

 Obec má prijaté VZN č. 6 /2013 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a 

mimoriadnej dávky občanom obce Horný Pial, ktorý rieši čiastočne zámery obce v sociálnej oblasti.  

Ostatnú problematiku sociálnych služieb budeme riešiť postupne podľa požiadaviek zo strany 

dotknutých osôb, t.j. ak o to bude požiadané.  

 Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 – 2022 poslanci OZ prerokovali a bez výhrad 

jednohlasne schválili.  
 

9. Žiadosť o poskytnutie dotácie Centru voľného času v Leviciach 

 

 Mesto Levice ako zriaďovateľ Centra voľného času zaslalo obci Návrh zmluvy 

o spolufinancovaní CVČ, nakoľko v minulom roku navštevovali toto zariadenie deti z našej obce.  

Príspevok na rok na jedno dieťa je 50 eur.    Po prerokovaní žiadosti obecné zastupiteľstvo jednohlasne 

rozhodlo o poskytnutí dotácie vo výške 50 eur a poverilo starostu obce podpísaním zmluvy s Mestom 

Levice.  
 

10. Rôzne informácie starostu obce a organizačné opatrenia 

 

 Starosta obce  pripomenul poslancom, že tak ako každý rok obecný úrad zorganizuje slávnostné 

stavanie mája a program na Deň detí. Požiadal poslancov, aby ku dňu detí pouvažovali a navrhli 

program a  atrakcie ktoré by bolo vhodné zabezpečiť.  
 

11. Interpelácie poslancov 
 

Do dnešného zasadnutia OZ neboli predložené žiadne písomné interpelácie poslancov.  

12. Diskusia  
 

V diskusii poslankyňa Margita Maračeková mala dotaz na starostu obce, či disponuje 

informáciami o možnostiach výstavby kanalizácie v obci. Starosta obce vyslovil názor, že takáto 

finančne a organizačne náročná stavba v našej obci v najbližšom volebnom období nie je 

pravdepodobná.  

13. Záver 
 

Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce  poďakoval prítomným za účasť a o 17:40 

hod. rokovanie ukončil.  

 

 

V Hornom Piale, dňa 2.3.2018 

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 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného 

dňa 2.3.2018 
 

 
uznesenie č.176/2018 –  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím poriadkom 

obecného zastupiteľstva      volí  

za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa 2.3.2018 poslancov p. 

Petra Viczeho, Ernesta Maračeka  a Alexandra Vargu  
 

 

Prítomní: 5 z 5  

Za: 5 ( Kissová, Maraček,  Vicze, Varga,  Maračeková)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 5.3.2018     Ľudovít Húdik, starosta obce  
 

 

 

 

uznesenie č.177/2018 –  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 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  
 

 

Prítomní: 5 z 5  

Za: 5 ( Kissová, Maraček,  Vicze, Varga,  Maračeková)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 5.3.2018     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

 

uznesenie č. 178/2018 -   Obecné zastupiteľstvo  obce Horný Pial      

    berie na vedomie  
informácie, ktoré odzneli v bode č.4 ,,Kontrola plnenia uznesení“. 
 

 

Prítomní: 5 z 5  

Za: 5 ( Kissová, Maraček,  Vicze, Varga,  Maračeková)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 5.3.2018     Ľudovít Húdik, starosta obce  
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uznesenie č. 179/2018 - 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 2017“. 

 

 
    Prítomní: 5 z 5  

Za: 5 (Kissová, Maraček,  Vicze, Maračeková, Varga)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 
V Hornom Piale, dňa 5.3.2018      Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

 

znesenie č. 180/2018 -   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  hlavného kontrolóra Obce Horný Pial o kontrole vybavovania  

    sťažností za  rok 2017“. 

  

 
Prítomní: 5 z 5  

Za: 5 (Kissová, Maraček,  Vicze, Maračeková, Varga)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 
V Hornom Piale, dňa 5.3.2018      Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

 

uznesenie č. 181/2018 -  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial    

    berie na vedomie 

    Správu o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu   

    majetku a záväzkov obce Horný Pial  k 31.12.2017. 

 

 
     Prítomní: 5 z 5  

Za: 5 (Kissová, Maraček,  Vicze, Maračeková, Varga)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

 
V Hornom Piale, dňa 5.3.2018       Ľudovít Húdik, starosta obce  
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uznesenie č. 182/2018 -  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial podľa § 80 zák.č. 448/2008 Zb.  

    o sociálnych službách  schvaľuje 

    Komunitný plán sociálnych služieb obce Horný Pial na roky 2018 –  

    2022. 
   
 

    Prítomní: 5 z 5  

Za: 5 (Kissová, Maraček,  Vicze, Maračeková, Varga)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 
V Hornom Piale, dňa 5.3.2018      Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

uznesenie č. 183/2017 -  Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial podľa § 7 ods. 2 zákona č.  

    583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o  

    zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 6  

    ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej  

    samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

    predpisov    schvaľuje   

    poskytnutie príspevku Mestu Levice na spolufinancovanie záujmovej  

    činnosti detí s trvalým pobytom v obci Horný Pial v CVČ Levice  v roku  

    2018 v úhrnnej sume 50 eur. Súčasne poveruje starostu obce podpísaním  

    zmluvy s Mestom Levice o spolufinancovaní CVČ v Leviciach.  

 

 
    Prítomní: 5 z 5  

Za: 5 (Kissová, Maraček,  Vicze, Maračeková, Varga)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 
V Hornom Piale, dňa 5.3.2018      Ľudovít Húdik, starosta obce  


