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Obecný úrad, 935 37 Horný Pial č. 52
36/6386131

adresa pre poštový styk:
Tel. a fax:
e-mail:
web:
bankové spojenie:
Okres:
IČO:
DIČ:
Právna forma:
Deň vzniku:

obechpial@gmail.com
www.hornypial.sk

Prima banka a.s. č.účtu: 7111399001/5600
Levice
00307017
2021218650
právnická osoba
Obec ako samostatný územný samosprávny
a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a Ústavou SR
635 ha

Rozloha obce:

Počet obyvateľov k 31.12.2012: 278
Kategória

Spolu

Muži

Ženy

Vek od 0 – 3 rokov

8

4

4

Vek od 4 – 6 rokov

7

2

5

Vek od 7 – 14 rokov

22

12

10

Vek od 15 – 17 rokov

6

4

2

Vek od 18 – 60 rokov

176

92

84

Vek nad 60 rokov

59

17

42

Spolu

278

131

147

Poloha obce
Obec Horný Pial sa nachádza 15 km juhozápadne od okresného mesta Levice
vzdušnou čiarou. Susedí s katastrami obcí Lok, Bajka, Dolný Pial, Beša, Iňa a
Jesenské Údolie. Najvyšším bodom obce je na južnej strane historická kaplnka (208
m n. m.) a najnižšie miesto sa nachádza v blízkosti chotára obce Bajka (166 m n.
m.). Obec Horný Pial leží na východných svahoch Pohronskej pahorkatiny na
terasách rieky Hron. Povrch katastra je len v malej miere kopcovitý a spádovitý
smerom na východ. Povrch odlesneného chotára tvoria treťohorné uloženiny s
pokrovom spraše. Má černozemné a hnedozemné pôdy.
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Vznik obce Horný Pial
Najstarší dokument, ktorý stráži meno tejto obce pochádza z roku 1209 a
spomína ju pod názvom PELLY. Pánom usadlosti sa stal od roku 1251 Albert, syn
zemianskej rodiny BOLYÁRA-PÉPLYIHO a dostala názov Bolyár Pélyi. Neskôr ju
prevzali pod svoju správu rodiny Hunyadiovcov z Kálnej a z časti aj Majthényiovci.
Meno obce sa ďalej spomína v písomnostiach z roku 1484 (Egyhazaspel) z
čias tureckej nadvlády (v rokoch 1453 - 1583), kedy aj samotní usadlíci boli
daňovými platiteľmi.
Okolo roku 1550, kedy vznikol Urbársky zákon, sa objavili spisy po rodine
PÉLYI. Poslednými dokumentmi z feudálnej doby (po rodine Hunyadiovcov) sa
našli v nitrianskom archíve tzv. Súpis poddaných z doby Márie Terézie (cca rok
1770), ktorý podával konkrétny prehľad o obyvateľoch a konkrétnych
obhospodarovaných plochách pôdy. Koncom 18. storočia sa stretávame aj s
posledným názvom obce Pial, resp. Horný Pial, ktorý sa zachoval aj v súčasnej
dobe.

Pamiatky
Medzi pamätné stavby obce Horný Pial patrí jednoznačne kaplnka Narodenia
Panny Márie, skorého románskeho štýlu z konca 12. storočia, postavená v miestnom
cintoríne, ktorá bola neskôr viackrát zrekonštruovaná. Z interiéru kaplnky je veľmi
vzácna baroková obruba oltárneho obrazu. V jej okolí sa nachádzajú viac ako 200
rokov staré lipy. Medzi mladšie pamätihodnosti môžeme zaradiť aj katolícky kostol,
ktorý bol postavený v roku 1830 a kostol reformovanej kresťanskej cirkvi
vybudovaný v roku 1837.
Katolícky kostolík
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Zvonica

Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi

4

Vodstvo a klíma
Cez obec preteká nízkokapacitný recipient smerom od Dolného Pialu na
sever, prameniaci na parcele „ Močariská “. Voda tohto prameňa ústi do neďaleko
tečúceho Toku Hron. Kataster obce sa nachádza v mierne suchom pásme s
priemernou ročnou teplotou vzduchu 9 °C. V letných mesiacoch pripadá cca 25 °C
na 60 dní a v zimných mesiacoch cca 0 - 1 °C na 40 dní počas daného obdobia.
Priemerné ročné zrážky sa pohybujú okolo 660 - 680 mm, a to v zime cca 300 mm a
počas vegetačného obdobia spadne 360 - 380 mm.

Symboly obce
V historických dokumentoch sa spomína že tu kedysi stál gotický kostol,
ktorý bol zasvätený narodeniu Panny Márie. Tomuto sviatku je zasvätený aj súčasný
rímskokatolícky kostol. Predpokladá sa, že obec používala vlastné pečatidlo pred
18. storočím s cirkevným motívom. Na dokumentoch z r. 1775 – 1863
archivovaných v krajinskom archíve v Budapešti sú na pečatidle obce vyryté kolmo
postavené čerieslo a lemeš a názov obce „Felpél“ nad časťami pluhu v polkruhu.
Nápisová pečiatka, ktorá vznikla v dielni budapeštianskeho kovorytca Ignáca
Felsenfelda v r. 190+ mala nasledovný text: Bars Vármegye Felsőpél község
*1906*.
Historický erb obce Horný Pial obsahuje motívy kolmo postavené čerieslo
a lemeš z pečatidla používaného v r. 1775 – 1863 doplnený o cirkevnú symboliku –
motívy ľalie a ruže, ktoré symbolizujú sviatok narodenia Panny Márie a sú uložené
v zelenom štíte. V tejto podobe je erb obce nielen historicky a heraldicky správny,
ale aj jedinečný, lebo túto podobu erbu nepoužíva žiadna iná obec na Slovensku.
Symboly obce: erb, pečať a vlajka boli schválené heraldickou komisiou v Bratislave
a obec je oprávnená ich používať v úradnom styku aj pri reprezentácii.
Farby vlajky sú zelená, žltá, biela.
Erb obce Horný Pial:

5

Pečať a vlajka obce Horný Pial :

Základné orgány obce sú:
1. obecné zastupiteľstvo
2. starosta obce

Obecné zastupiteľstvo 2010– 2014
je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách,
ktoré sa konali 27.12.2010 na obdobie 4 rokov v počte 5 :
 Milena Balážová, zástupca starostu , NEKA
 Viliam Macák za SMK-MKP
 Ervín Majó za SMK-MKP
 Margita Maračeková, NEKA
 Alexander Varga , NEKA
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Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce: určuje
zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľuje rozpočet obce a jeho
zmeny, schvaľuje územný plán obce, rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane
alebo miestneho poplatku, určuje náležitosti miestnej dane alebo miestneho
poplatku a verejnej dávky a rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky, vyhlasuje
hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce,
zvoláva verejné zhromaždenia občanov, uznáša sa na nariadeniach, schvaľuje
dohody o medzinárodnej spolupráci a členstve obce v medzinárodnom združení,
určuje organizáciu obecného úradu a určuje plat starostu a hlavného kontrolóra,
schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov obce, ako aj ďalšie predpisy,
zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh
starostu vymenúva a odvoláva ich vedúcich, zakladá a zrušuje obchodné spoločnosti
a iné právnické osoby a schvaľuje zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľuje
majetkovú účasť obce v právnickej osobe, schvaľuje združovanie obecných
prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného
regionálneho alebo záujmového fondu, zriaďuje a zrušuje orgány potrebné na
samosprávu obce a určuje náplň ich práce, udeľuje čestné občianstvo obce, obecné
vyznamenania a ceny, ustanovuje erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne
znelku obce.
Obecné zastupiteľstvo sa schádza najmenej raz za tri mesiace, jeho zasadnutie
zvoláva a vedie starosta obce. Rokovanie obecného zastupiteľstva je verejné a v
roku 2012 zastupiteľstvo zasadalo 7-krát, a to dňa 3.2., 4.5., 15.6., 10.8., 5.9., 9.11.
a 13.12.2012.

Starosta obce
V komunálnych voľbách 27.12. 2010 bol zvolený za starostu obce p. Ľudovít
Húdik, nezávislý kandidát.
Starostu volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Starosta
obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce . Jeho funkcia je
verejná. Funkčné obdobie začína zložením sľubu.
Starosta obce je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a
v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce; v administratívnoprávnych
vzťahoch je správnym orgánom.
Starosta obce zvoláva zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady,
podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k
štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých
veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené
obecnému zastupiteľstvu.
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Obecný úrad
je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje
organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Zamestnanci obecného úradu:
 Adriana Szántó – samostatný odborný referent, zamestnaná od 1.6.1990 – náplň
práce je určená schváleným pracovným poriadkom

Budova Obecného úradu

Hlavný kontrolór
Funkcia hlavného kontrolóra v r. 2012 nebola obsadená.

Komisie
Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné
poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb
zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné
zastupiteľstvo.
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Obecné zastupiteľstvo v Hornom Piale má zriadené nasledovné komisie:
1. Komisia pre šport a kultúru
Predseda: p. Ervín Majó, poslanec
Členovia: p. Peter Levák a p. Ing. Marián Húdik
2. Komisia pre verejný poriadok a životné prostredie
Predseda: p. Viliam Macák, poslanec
Členovia: poslanec p. Alexander Varga a p. Jozef Baláž
3. Komisia na ochranu verejného záujmu
Predseda: p. Ervín Majó, poslanec
Členovia: poslankyne p. Milena Balážová a p. Margita Maračeková,
4. Komisia na vybavovanie sťažností
Predseda: p. Viliam Macák, poslanec
Členovia: poslanci p. Ervín Majó a p. Margita Maračeková,
Náhradník: p. Alexander Varga, poslanec

Schválené právne normy obce
a) Poriadky, zásady a smernice
-

Štatút obce
Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov
Smernica pre tvorbu a použitie sociálneho fondu
Vykonávací predpis o hospodárení s prostriedkami rozpočtu obce Horný Pial
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obce
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Hornom Piali
Rokovací poriadok komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejného
záujmu
Registratúrny poriadok a registratúrny plán obecného úradu v Hornom Piali
Pracovný poriadok Obecného úradu v Hornom Piali
Platový a odmeňovací poriadok
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva
Zásady hospodárenia s majetkom obce
Prevádzkový poriadok pohrebiska v Hornom Piali
Smernica na ochranu pred požiarmi
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Poskytovanie a hospodárenie s osobnými ochrannými pracovnými
prostriedkami
Smernica č. 1/2009 na vedenie účtovníctva v podmienkach samosprávy obce
Horný Pial
Zásady o výkone kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy obce Horný
Pial
Zásady postupu pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Horný Pial
9

- Smernica č. 1/2011 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly
v pôsobnosti obce
- Smernica č. 2/2011 o cestovných náhradách
- Smernica č. 1/2012 k postupu obce pri verejnom obstarávaní
b) Všeobecne záväzné nariadenia obce
- VZN č. 3/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v obci Horný Pial
- VZN č. 3/1999 o všeobecnej čistote a poriadku v obci
- VZN č. 2/2001 o poskytovaní informácií obcou Horný Pial
- VZN č. 5/2001 o zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného
tajomstva
- VZN č. 5/2002 o niektorých podmienkach držania psov
- VZN č. 4/2004 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu
- VZN č. 4/2006 o podmienkach ochrany drevín ako súčasti verejnej zelene
- VZN č. 5/2006 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
- VZN č. 6/2006 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov
- VZN č. 1/2011 o kronike obce Horný Pial
- VZN č. 1/2013 o dani z nehnuteľností a dani za psa
- VZN č. 2/2013 o miestnych daniach
- VZN č. 3/2013 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
c) Sadzobníky a cenníky
- Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou
- Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií
- Sadzobník platieb vyberaných obcou Horný Pial za prenájom nehnuteľného
a hnuteľného majetku obce na základe občiansko-právnych vzťahov
d) Plány, programy
- Povodňový plán záchranných prác obce Horný Pial
- Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horný Pial na roky 2008 –
2013
- Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov
- Komunitný plán sociálnych služieb

Členstvo v združeniach
Obec Horný Pial je členom ZMOS – združenia miest a obcí Slovenska,
Regionálneho združenia miest a obcí Tekova, Záujmového regionálneho združenia
miest a obcí Mochovce, Občianskeho združenia V dlani Hrona.
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Inštitúcie v obci
- v obci Horný Pial sa nenachádza žiadna materská ani základná škola. Tieto
inštitúcie navštevujú deti našej obce v obci Dolný Pial.
- farský úrad rímskokatolíckej cirkvi sa nachádza tiež v obci Dolný Pial
- farský úrad reformovanej kresťanskej cirkvi sa nachádza v obci Kalná nad
Hronom
- najbližšia pošta sa nachádza v obci Dolný Pial
- k lekárskemu vyšetreniu našich občanov slúžia zdravotné ambulancie
obvodného lekára v Dolnom Piale a v Beši, pre deti je zdravotná ambulancia
v Kalnej nad Hronom
Obchodné prevádzky v obci:
a) Obchody s potravinami a zmiešaným tovarom:
 Potraviny COOP JEDNOTA, Horný Pial 132
b) Pohostinstvá:
 Pub „ U Terky“, Horný Pial č. 53
c) Ostatné prevádzky:
 Hospodársky dvor Poľnohospodárskeho družstva Veľký Ďur – živočíšna
výroba
d) Miestni živnostníci a podnikatelia:
-

Adriana Szántó, Horný Pial 23, maloobchod, veľkoobchod
Arpád Pakši, Horný Pial 106, Kovopant Dolný Pial
Dušan Červenko, Horný Pial 27, ostatné stavebné a kompletizačné práce
František Bajnovič ml., Horný Pial 93, klampiar, izolatér
František Bajnovič st. , Horný Pial 144, klampiarstvo, zámočníctvo
Imrich Kelemen - I-MAL , Horný Pial 56, maliar
Ľudovít Húdik, Horný Pial 152, autobusová doprava
Marijus Lelys, Horný Pial 131, drevovýroba
Matej Nagy - Moha tanya, Horný Pial 84, remeselná výroba, SHR
Mgr. Noémi Guzman, Horný Pial 23, tlmočnícke a prekladateľské práce
Norbert Szántó, Horný Pial 165, súkromne hospodáriaci roľník
Peter Fabian – EFIRMY. Horný Pial 101, nešpecializovaný veľkoobchod
Peter Levák, Horný Pial 139, špeciálne stavebné práce
Peter Vicze, Horný Pial 147, súkromne hospodáriaci roľník
Tibor Sléher, Horný Pial 58, inštalácia výhrev. a klimatizač. zariadení
Zsolt Macák, Horný Pial 20, súkromne hospodáriaci roľník
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e) Ubytovacie zariadenia a poskytovatelia ubytovacích služieb:
- Penzión Daniela – Horný Pial č. 132

Kultúrny dom v Hornom Piale
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Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad v spolupráci
s komisiou pre kultúru a šport a miestnym klubom žien. Kultúrno-spoločenský život
v obci tradične začíname veľmi obľúbeným plesom starostu obce, ktorého sa
zúčastňujú mnohí priatelia z okolitých miest a obcí. Kultúrne leto pokračuje
festivalom rockových kapiel PIAL-FEST v miestnom parku. Medzi inými
pozvanými kapelami občania našej obce mali možnosť vidieť a počuť aj punkrockovú kapelu Eva dala Adamovi, ktorej zakladateľmi sú mládežníci z našej obce
Zoltán Csuka, Ján Lénárth a Matej Kuba. Pri príležitosti Dňa detí sme zorganizovali
zájazd autobusom do Patiniec za účelom kúpania sa, ktorého sa zúčastnili deti našej
obce v sprievode rodičov i starých rodičov. V septembri sme pokračovali veľmi
vydarenou hodovou zábavou, nakoľko sa jej zúčastnili aj naši vzdialenejší rodáci.
Tanečnej zábave predchádzal futbalový zápas starých pánov z Loku a z Horného
Pialu. V novembri sme si uctili našich seniorov v priateľskej atmosfére posedením
v kultúrnom dome. Pri poháriku vína a dobrej muzike si pospomínali na roky
mladosti plné radosti i starostí, ktoré ich sprevádzali životom. Že v decembri chodí
Mikuláš, sa u nás nedá ani zabudnúť. V sprievode anjelov a čertov navštívil každú
domácnosť a zazvonil pod oknami. Koncom roka sa už s pravidelnosťou stretávajú
naši veriaci rímsko-katolíckej aj reformovanej kresťanskej cirkvi na ekumenickej
bohoslužbe v kultúrnom dome, aby sa spoločnými modlitbami poďakovali za dari,
ktoré, ktoré sme čerpali z moci najvyššej. V budúcnosti možno očakávať, že
spoločenský život sa v obci viac oživí aj častejším organizovaním kultúrnych akcii,
organizovaním programov pre deti a mládež a tak isto aj pre dôchodcov.
Skupina Eva dala Adamovi
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Šport
Na území obce je registrovaná Telovýchovná jednota Družstevník, futbalový
klub FC Horný Pial, ktorý momentálne nehrá žiadnu z futbalových súťaží. V roku
2012 sa na futbalovom ihrisku a na ihrisku pre plážový volejbal zorganizovalo
niekoľko športových podujatí. Najvýznamnejšími z nich boli dva turnaje
v plážovom volejbale, ktorých sa zúčastnilo 8 mužstiev z okolitých obcí.
Volejbalové turnaje sa stávajú v našej obci tiež tradičnými s veľkým ohlasom aj
v okolitých obciach. Fanúšikov futbalu potešil turnaj v mini futbale v mesiaci júl
za účasti 12 družstiev a druhý turnaj v riadnom futbale za účasti mužstiev
z okolitých obcí. Všetky športové aktivity v minulom roku boli poznačené
nepriazňou počasia, chladnými a silnými búrkami, ktoré ubrali na krásnych
zážitkoch.

Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce
Obec Horný Pial je samostatný územný samosprávny a správny celok
Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.
Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom
samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou
úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo
štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh obec použila
návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.
Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má
štát záujem, boli obci poskytnuté štátne dotácie a dotácie z fondov európskych
spoločenstiev.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok
obce slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej
celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku
obce je neprípustné. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú
činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje
obecné zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej
organizácii, ktorú zriadila podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Obec môže vložiť svoj majetok ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo
svojho majetku založiť právnickú osobu. Obec môže upustiť od vymáhania
majetkových práv, ak dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách
hospodárenia s majetkom obce. Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č.
564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa
zabezpečujú prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej
pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obce. Do prijatia
prostriedkov štátneho rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu
štátnej správy môže obec použiť na ich úhradu vlastné príjmy. Po prijatí
prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech svojho rozpočtu.
Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný
rozpočtový rok sa zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo
správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá
sa má financovať.
Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je
právnickou osobou zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom
SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.
Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej
závierky rozpočtových organizácií a obcí je zákon SNR č. 432/2001 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú
rozpočtové organizácie a obce v sústave podvojného účtovníctva.
Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje zákon o účtovníctve v znení
neskorších predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré
sú predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie vyžadujú,
pričom účtovná závierka tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí
a z jednotlivých súčastí – súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok.
Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej
závierke. Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované z hľadiska
významnosti, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť
overenia individuálnej účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej
súlad s účtovnou závierkou musí byť tiež overený audítorom. Pre obce to ustanovuje
aj § 9 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
doplnkov. Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých
výsledkom je zostavenie účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné
predloženie účtovnej závierky ako celku vrátane všeobecných náležitostí na určené
miesta predkladania. Z hľadiska charakteru ich môžeme rozčleniť na účtovnú
závierku pozostávajúcu z prípravných prác, uzatvorenia účtovných kníh
a zostavenie účtovnej závierky.
Prípravné práce sa uskutočnili pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňali tieto
okruhy činností:
- inventarizáciu,
- kontrolu bilančnej kontinuity,
- kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické
účty,
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- zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok,
- kontrolu účtu výsledku hospodárenia,
- kontrolu zaúčtovania odpisov,
- doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia,
- kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov.
Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje nasledovne:
- zisťujú sa obraty jednotlivých účtov,
- zisťujú sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia,
- zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych
dotácií, ako aj z ďalších zdrojov. Rozpočet hospodárenia obce Horný Pial bol
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2011 uznesením č. 30/2011 a jeho
úprava bola schvaľované rozpočtovými opatreniami
Rozpočtovým opatrením č. 1/2012 dňa 26.09.2012
Rozpočtovým opatrením č. 2/2012 dňa 12.11.2012
Rozpočtovým opatrením č. 3/2012 dňa 12.11.2012
Rozpočtovým opatrením č. 4/2012 dňa 12.11.2012
Rozpočtovým opatrením č. 5/2012 dňa 13.12.2012

Príjmy obce
K 31.12.2012 v €
Por.č. Názov

1
2
3
4
5

Dotácie a granty
Daňové
Nedaňové
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy spolu

Schválený
rozpočet

350
62630
4310
0
11000
78290

Upravený
rozpočet

350
62630
4310
0
11000
78290

Skutočnosť

417,83
61518,53
4494,85
400
7235,52
74066,73

% plnenia

119,38
98,75
104,29
400
65,78
94,60

Schválený rozpočet príjmov obce v priebehu roka nebol upravovaný. Plnenie

rozpočtu bežných príjmov je pomerne vyrovnané, pokles nastal v predpokladanom
príjme z podielových daní poukazovaných zo štátneho rozpočtu o 6 %, nakoľko
tieto podiely boli krátené štátom. Nebol rozpočtovaný kapitálový príjem z predaja
pozemku občanovi o výmere 200 m2, kde príjem obce bol 400,- €. Príjmy z
rozpočtu finančných operácií tvoria prevod financií z rezervného fondu obce, ktoré
sa použili na kapitálové výdavky, a to na rekonštrukciu domu smútku a nákup
kosačiek. Celkový rozpočet príjmov je splnený na 94,60 %.
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Komentár
K bodu č.1 dotácie a granty
 Na prenesené výkony štátnej správy

417,83 €

K bodu č.2 daňové príjmy
 Výnos z dane z príjmov
 Daň z nehnuteľností
 Daň za psa
 Daň za ubytovanie
 Daň za jadrové zariadenie
 Poplatok za vývoz komunálneho odpadu
 Sankcie uložené v daňovom konaní

34 934,53 €
14 635,84
291,58
160,71
8 291,65
3 180,82
23,41

K bodu č.3 nedaňové príjmy
 Z prenajatých pozemkov
 Z prenajatých budov
 Ostatné poplatky
 Služby
 Za prebytočný majetok
 Z úrokov
 Z dobropisov
 Vratky

1 311,88
191,00
329,94
433,00
255,48
7,09
222,16
1 744,30

Výdavky obce
Rozpočet obce Horný Pial na rok 2012 bol schválený v programovej
štruktúre, pozostávajúcej zo 4 programov rozdelených do jednotlivých
podprogramov, resp. prvkov, v ktorých sú alokované všetky výdavky obce. Program
je ucelená časť, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Špecifikuje tematické a
výdavkové skupiny programu.
Podprogram špecifikuje skupiny programu, vzájomne súvisiace aktivity.
Každý podprogram má priradený stručný názov.
Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia
príslušných cieľov, resp. budúci stav, ktorý chce obec v konečnom dôsledku
dosiahnuť realizáciou programov a jeho časti a plnením príslušných cieľov.
Výsledkom sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov,
ktorú sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci.
Zámerom programu 1 administratíva je zabezpečenie plynulého chodu
obecného úradu, zahŕňa režijné výdavky, platy zamestnancov, starostu, sociálne
náklady, materiálne zabezpečenie obecného úradu, tovary, služby, revízie zariadení,
bežnú údržbu budovy obecného úradu, výdavky na energie, vodu, stravné, poistenie
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majetku, cestovné náhrady, poštovné, telekomunikácie, poplatky banke, splácanie
úveru, výdavky na reprezentáciu, dotácie spoločenským organizáciám, členské
príspevky, výdavky na kultúrno-spoločenské akcie, odmeny poslancov obecného
zastupiteľstva, tvorbu sociálneho fondu a príspevky na zabezpečenie chodu
spoločného obecného úradu v Leviciach, ktorý zabezpečuje výkon prenesených
kompetencií zo štátu na obce odbornými zamestnancami.
Zámerom programu 2 Služby občanom je zabezpečenie čistoty a poriadku
v obci, zvoz a vývoz komunálneho odpadu, zber separovaného odpadu, verejného
osvetlenia obce, prevádzky cintorína a domu smútku, kosenie a čistota verejnej
zelene, údržba vodných tokov a jarkov, zimná a letná údržba miestnych komunikácií
pre zabezpečenie zdravšieho životného prostredia a skultúrnenie vzhľadu obce.
V neposlednom rade sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi pri náhlych
a neočakávaných nepriaznivých životných situáciách poskytnutím jednorazovej
dávky.
Zámerom programu 3 Kultúra, šport a vzdelávanie je zabezpečenie prevádzky
kultúrneho domu, údržba futbalového ihriska a šatní, dostavba a údržba ihriska pre
plážový volejbal vrátane doplnkov a vybavenia a tým zabezpečenie kultúrneho
a športového vyžitia občanov obce s cieľom zmysluplného využívania voľného času
mládeže a detí. Program obsahuje aj zabezpečenie prevádzky knižnice pre
zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové kategórie, zabezpečenie
písania obecnej kroniky formou dohody o vykonaní práce a vzdelávanie
zamestnancov obce a starostu obce účasťou na školeniach a prednáškach. Školenia
majú pomôcť zamestnancom obce a starostke orientovať sa v legislatívnych
zmenách a pracovať tak v súlade so zákonmi.
Výdavky k 31.12.2012 v €
Programový rozpočet výdavkov
Výdavky celkom

Rok 2012
Rozpočet
Plnenie
78 290,00
69 570,88

%
88,86

Program 1 – Administratíva

50 715,00

50 397,07

99,37

Podprogram 1.1 - Obecný úrad

48 990,00

48 763,53

99,54

1 725,00

1 633,54

97,70

18 790,00

13 891,70

73,93

Podprogram 2.1 - Vodné hospodárstvo

130,00

154,34

118,72

Podprogram 2.2 - Správa a údržba ciest

680,00

475,25

69,89

Podprogram 2.3 - Nakladanie s odpadmi

4 470,00

4 093,01

91,57

Podprogram 2.4 - Verejné osvetlenie

2 850,00

2 427,82

85,19

Podprogram 2.5 - Prevádzka cintorína

10 660,00

6 741,25

63,24

0

0

0

Podprogram 1.2 - Organizácie a služby občanom
Program 2 – Služby občanom

Podprogram 2.6 - Sociálna pomoc
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Program 3 – Kultúra, šport a vzdelávanie

6 790,00

3776,67

55,62

Podprogram 3.1 - Kultúrny dom

6 000,00

3332,10

55,53

Podprogram 3.2 - Šport a rekreácia

620,00

360,57

58,16

Podprogram 3.3 - Knižnica

150,00

67,00

44,66

20,00

17,00

85,00

1 995,00
1 995,00

1 505,44
1 505,44

75,46
75,46

Podprogram 3.4 - Vzdelávanie inde neklasifikované
Program 4 – Rozvoj obce
Podprogram 4.1 – Rozvoj obce
V tom kapitálové výdavky:

Programový rozpočet výdavkov

Rozpočet

Rok 2012
Plnenie

%

Kapitálové výdavky celkom
Podprogram 1.1 - Obecný úrad

11 600,00
600,00

7 535,14
634,00

64,96
105,67

Podprogram 4.1. – Rozvoj obce

1 000,00

818,00

81,80

10 000,00

6 083,14

60,83

Podprogram 2.5. – Prevádzka cintorína

Bežné výdavky na chod obecného úradu tvoria výdavky na platy, odvody do
poisťovní, na nákup kancelárskych potrieb, poštovné a telekomunikačné poplatky,
cestovné, služby, licencie, nákup softwaru, bankové poplatky, splácanie úveru.
Výdavky boli v súlade s rozpočtom.
V rámci správy a údržby ciest obec mala povinnosť dokúpiť a osadiť
chýbajúce dopravné značenia v celkovej sume 475,28 €. Rímskokatolíckej cirkvi
obec na základe žiadosti poskytla dotáciu v sume 700,00 € na obnovu a
rekonštrukciu kostola, ktorý je kultúrnou pamiatkou. Dotácia bola poskytnutá aj
Základnej škole v Dolnom Piale v sume 100,00 €. V dôsledku krádeže kosačiek a
motorovej píly v mesiaci apríl 2012, bolo nevyhnutné zakúpiť nové vybavenie pre
kosenie verejnej zelene, a to 2 ks kosačiek v celkovej sume 818,00 €. Náklady na
rekonštrukciu a opravu budovy domu smútku dosiahli sumu 6 083,14 €. Boli
vymenené okná a vchodové dvere, uložená nová dlažba, vymaľovaný interiér.
Stierky vonkajšie aj vnútorné, omaľovanie vonkajšej fasády. Vynovili sme
interiérové vybavenie rôznymi dekoračnými prvkami v sume 289,40 €.
V rámci kultúrnej činnosti sa uskutočnilo stretnutie s dôchodcami, spoločný
vianočný večierok s bohoslužbou reformovanej a rímskokatolíckej cirkvi a boli
zakúpené balíčky aj deťom pri príležitosti sviatku Mikuláša. Obec organizovala aj
športové podujatia, ako turnaj v plážovom volejbale a turnaj vo futbale, kde boli
uhrádzané náklady na občerstvenie, darčeky a kultúrny program. Ostatné výdavky
na zabezpečenie základných činností obce boli v súlade s rozpočtom. Väčšie
výdavky na pôvodne nerozpočtované akcie boli schválené obecným zastupiteľstvom
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a drobné presuny medzi položkami rozpočtu výdavkov boli realizované ako
rozpočtové opatrenia starostu obce. Rozpočet výdavkov bol splnený na 88,86 %.
Výsledkom rozpočtového hospodárenia obce schodok 2 739,67 €. Pri
zisťovaní výsledku rozpočtového hospodárenia obce sa do príjmov nezapočítavajú
finančné operácie, ktoré tvoria presuny finančných prostriedkov z fondov obce
a zostatky finančných prostriedkov z minulých rokov.
Bilancia aktív a pasív :
v€

Aktíva k 31.12.2012

Účtovná hodnota

Budovy a stavby

Odpisy

Reálna hodnota

412 214,87

211 190,61

201 024,26

Samostatné hnuteľné veci

10 337,15

8 495,59

1 841,56

Drobný dlhodobý HM

25 508,40

11 777,63

13 730,77

Pozemky

160 563,28

160 563,28

Cenné papiere

51 577,26

51 577,26

Zásoby, inventár

13 750,74

13 750,74

Pokladnica

54,56

54,56

Bežné účty

6 513,38

6 513,38

719,87

719,87

1 377,59

1 377,59

9,80

9,80

2 739,43

2 739,43

Pohľadávky na daniach

608,39

608,39

Náklady budúcich období

194,20

194,20

8 428,12

8 428,12

Sociálny fond
Rezervný fond
Ceniny
Depozit v banke

Príjmy budúcich období

aktíva spolu :

694 597,04

231 463,83

Pasíva k 31.12.2012 v €

463 133,21

Účtovná hodnota

Výsledok hospodárenia minulých rokov
Záväzky spolu:
Z toho
– voči zamestnancom, DÚ a poisťovniam
– dlhodobý bankový úver
– dlhod.voči zamestnancom na soc.fonde
– krátkodobé rezervy
– ostatné záväzky
– nevyfakturované dodávky

467 664,51
12 503,61
2 739,43
7 892,61
719,87
452,95
90,58
608,17

Výsledok hospodárenia bežného roku

-

17 034,91

Vlastné imanie a záväzky spolu

463 133,21
20

Zmeny v evidencii dlhodobého hmotného majetku obce nastali v roku 2012
pri pozemkoch a to predajom jednej parcely dlhodobému užívateľovi. Pre potreby
obce sa zakúpili 2 ks kosačiek typu OM 753 T s príslušenstvom v celkovej hodnote
834,80 €.
Do drobného hmotného majetku pribudlo zakúpené zariadenia do kancelárie
starostu obce, sektorová zostava nábytku v cene 634,00 €. Ako inventár boli
zaúčtované ďalšie zariadenia do kancelárií a to 2 ks kancelárskych stoličiek v
celkovej hodnote 234,90 €. Súčasne likvidačná komisia vyradila neupotrebiteľný
majetok a inventár v celkovej účtovnej hodnote 743,09 €, a to el. akumulačné
kachle, zásobníkový ohrievač vody z bývalého kaderníctva, multifunkčnú tlačiareň
Canon, závesy a garniže z domu smútku, starý nábytok z bývalej malej kancelárie a
knižnice. Odcudzené boli krovinorezy zn. Stihl v počte 3 ks a motorová píla zn.
Stihl z priestorov požiarnej zbrojnice doposiaľ neznámym páchateľom v celkovej
účtovnej hodnote 2 825,80 €. Obci spoločnosť WAN Slovakia s.r.o. Levice darovala
nové multifunkčné zariadenie zn. HP LaserJet v hodnote 170,00 €, ako náhradu za
poškodenie tlačiarne Canon v dôsledku úderu blesku do vysielača pre internet.
Zrekonštruovaná bola budova domu smútku výmenou dverí, okien, novej dlažby,
úpravou vonkajšej fasády aj vnútornej omietky v celkovej sume 6 083,14 €.
Účtovný stav cenných papierov (akcií ZsVS) sa v roku 2012 nezmenil, ich
hodnota činí 51 577,26 €.
Pohľadávky na daniach a poplatkoch za minulé obdobia boli čiastočne
vyrovnané a to aj vykonaním exekúcií na platy a dôchodky. Občania sú dlžní na
daniach a poplatkoch obci v celkovej sume 608,39 €, z toho na dani z nehnuteľností
79,12 € , na dani za psov 10,00 €, na poplatku za likvidáciu odpadu 470,05 €, na
nájomnom za hrobové miesta 37,18 € a na sankčných úrokoch 12,04 €. Obec iné
pohľadávky nemá.
V rámci časového rozlíšenia boli účtované náklady budúcich období ako
preddavky na časopisy a publikácie, členské príspevky, licencie na softvér a
poistenie majetku v sume 194,20 € a príjmy budúcich období v sume 8 428,12 €,
ktoré zahŕňajú daň za umiestnenie jadrovo-energetického zariadenia Mochovce
splatnú v r. 2013.
Obec má ku koncu účtovného obdobia záväzky voči zamestnancom,
poisťovniam a daňovému úradu na mzdách a odvodoch do fondov za mesiac
december, splatné v januári 2013 v sume 2 739,43 € a dlhodobý záväzok voči
zamestnancom zo sociálneho fondu v sume 719,87 €.
Obec spláca dlhodobý bankový úver, ktorého nesplatený zostatok je k záveru
účtovného obdobia 7892,61€. Ďalšími záväzkami obce do r. 2013 sú nevyfakturované dodávky za odvoz komunálneho odpadu, dodávku vody, vyúčtovanie
dodávok odborných publikácií a vyúčtovanie za energie v sume 698,75 €.
Ako časové rozlíšenie sa účtujú aj výdavky budúcich období, ktoré sú
nákladom účtovného obdobia r.2012 a sú na ne tvorené rezervy v celkovej sume
452,95 €, pričom výdavok nastane v r. 2013. Tu sú zaúčtované náklady na
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audítorské overenie účtovnej závierky za rok 2012 v sume 450,- €, a dlžný úrok z
úveru v sume 2,95 €.
Výsledkom hospodárenia obce je strata 17 034,91 €, ktorá bola spôsobená
zvýšenými nákladmi na prevádzku obce a znížením výnosov oproti minulému roku.
Obec má vytvorené dva fondy, a to sociálny fond a rezervný fond. Rezervný
fond sa v r. 2012 tvoril z prebytku rozpočtu hospodárenia za predošlý rok v sume 8
512,37 €. Rezervný fond obec čerpala v sume 7 235,52 €. Tieto prostriedky boli
použité na pokrytie kapitálových výdavkov na nákup kosačiek a rekonštrukciu
domu smútku.
Sociálny fond sa tvoril vo výške 1,25 % hrubých miezd zamestnancov.
Prostriedky fondu boli čerpané v súlade so smernicou na tvorbu a čerpanie fondu.

Záver
Z hľadiska budúcich cieľov Obec Horný Pial
aj naďalej bude
prostredníctvom svojich orgánov plniť hlavne samosprávne funkcie, na ktoré bola
zriadená zákonom NRSR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
a prenesené úlohy štátnej správy, tak ako je to stanovené v zákone č. 416/2001 Z.z.
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. Všetky nutné
zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti realizovať, budú mať jediný cieľ, a to
všestranný rozvoj obce a zvýšenie starostlivosti o potreby jej obyvateľov. Sme za to,
aby naša obec
 mala vytvorené vhodné podmienky pre podnikateľské aktivity s orientáciou
hlavne na vidiecky cestovný ruch
 bola obcou mladých ľudí, ktorí si vážia starobu
 bola obcou s dobrou a fungujúcou infraštruktúrou, inžinierskymi sieťami
 bola obcou sebavedomých a vzdelaných ľudí s aktívnym prístupom k životu
 bola príjemnou obcou pre život- peknou, čistou, zdravou a bezpečnou
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2012 do
31.12.2012. Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na
Daňovom úrade v Nitre v elektronickej forme v termíne stanovenom v zákone. Po
ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré
by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.
V Hornom Piale, dňa 19.3.2013

Ľudovít H ú d i k
starosta obce
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