Zápisnica
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale, konaného
dňa 21. januára 2011
prítomní: podľa prezenčnej listiny
program:
1. Zahájenie a schválenie programu zasadnutia
2. Organizačné opatrenia

návrh rozpočtu hospodárenia obce na r. 2011
 návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
 návrh odmeňovacieho poriadku OZ
 schválenie plánu zasadnutí OZ
 novela štatútu obce
 schválenie predsedov a členov obecných komisií
 prejednanie žiadosti p. Repáňa o úľavu z dane z nehnuteľnosti za r. 2010
 info o organizovaní fašiangového plesu
 info o zamestnaní nezamest.občanov s podporou NÚP
 problematika knižnice a písanie kroniky obce
3. Interpelácie poslancov
4. Diskusia
5. Uznesenie
6. Záver
1. Otvorenie
Prítomných poslancov privítal a zasadnutie viedol starosta obce. Konštatoval, že sú prítomní 5
členovia zastupiteľstva, čím je zasadnutie uznášania schopné. Predložený program rokovania bol
jednohlasne schválený.
2. Organizačné opatrenia
a) Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom rozpočtu na rok 2011 podľa jednotlivých
položiek. Poslankyňa p. Balážová navrhla vyčleniť prostriedky aj na kultúrno-spoločenskú
akciu ku dňu úcty k starším – stretnutie dôchodcov. Predložený rozpočet sa dopĺňa na strane
príjmov aj na strane výdavkov o položku na financovanie projektu cez ÚP o sumu 12000,-€.
b) Starosta obce informoval a predložil návrh rokovacieho poriadku OZ. Poslanci k jeho zneniu
nemali pripomienky.
c) Ďalším bodom na schválenie bol Odmeňovací poriadok obecného zastupiteľstva, ktorý bol
schválený bez výhrad.
d) Plán zasadnutí OZ na rok 2011 navrhol starosta obce nasledovne : v dňoch 8.4.; 10.6.; 9.9.;
9.12.2011 vždy v piatok o 18.00 hod.
e) Štatút obce v zmysle zmeny zákona o obecnom riadení bolo nutné v niektorých bodoch
pozmeniť. Návrh zmeny poslanci jednohlasne schválili.
f) Predseda komisie pre šport a kultúru poslanec Ervín Majó navrhol členov svojej komisie a to :
p. Petra Leváka a p. Mariána Húdika.
Za predsedu komisie pre verejný poriadok bol navrhnutý poslanec p. Viliam Macák a za členov
Alexander Varga a Jozef Baláž. Komisiu pre životné prostredie navrhol starosta obce zrušiť. Jej
kompetencie bude vykonávať komisia pre verejný poriadok a životné prostredie. Zloženie
komisií bolo jednohlasne schválené.
g) Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou p. Vladimíra Repáňa o odpustenie zvyšku
nezaplatenej dane z nehnuteľností za rok 2010 v dôsledku silných záplav v kat.úz. obce Horný

Pial. Poslanci konštatovali, že v našom katastri žiadne záplavy neboli a preto žiadosť p. Repáňa
zamietli.
h) Starosta obce informoval prítomných o organizovaní fašiangového plesu dňa 12.2.2011, na
ktorý všetkých prítomných srdečne pozval. Výťažok z tejto akcie chce použiť na dokúpenie
vybavenia do kultúrneho domu.
i) Starosta obce informoval o projekte na zamestnávanie nezamestnaných občanov s finančným
príspevkom úradu práce na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred
povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie. Informoval o konkrétnych zámeroch
na úpravu a prečistenie jarkov, potokov, priepustí popod mosty v celej obci.
j) Po rekonštrukcii obecného úradu a priestorov obecnej knižnice je potrebné znovu riešiť jej
prevádzkovanie a tiež písanie obecnej kroniky. V minulom období túto činnosť vykonávala p.
Mgr. Monika Szántóová. Starosta obce ju oslovil a dohodli sa na uzatvorení dohody
o pracovnej činnosti.
3. Interpelácie poslancov
Poslanci nepredložili žiadnu interpeláciu
4. Diskusia
V diskusii starosta obce informoval prítomných o svojich zámeroch investičnej aj neinvestičnej
činnosti v roku 2011, ktorými sú vybudovanie jarkov, parkoviska pri reformovanom kostole,
odvodňovacieho kanála za futbalovým ihriskom, dobudovanie ihriska pre plážový volejbal
a premostenia pri ňom, zrekonštruovať dom smútku, dokúpiť vybavenie a vymeniť vstupnú bránu
na cintorín, zrekonštruovať oplotenie obecného úradu a kultúrneho domu, obnoviť trávnik na
futbalovom ihrisku a zakryť pódium v centre obce.
V diskusii občania nadniesli problematiku odpadu, divokých skládok a triedenia komunálneho
odpadu. Starosta obce zistí možnosti jeho odvozu, prípadne zriadenia zberného dvora.
Poslankyňa p. Balážová navrhla upraviť a rozšíriť existujúce parkovisko pri cintoríne a zmeniť
nastavenie vypínania a zapínania verejného osvetlenia. Starosta obce preverí možnosť
namontovania časového vypínača miesto svetelného snímača.
5. Uznesenie
Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice.
6. Záver
Po vyčerpaní programu zasadnutia starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
ukončil.

V Hornom Piale, dňa 21. 01. 2011

Milena Balážová
zástupca starostu

Ľudovít Húdik
starosta obce

UZNESENIE
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale dňa 21. januára 2011

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Piale :
A/ S c h v a ľ u j e :
Uznesením č. 1/2011 - rozpočet hospodárenia obce na rok 2011.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesením č. 2/2011 - Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Hornom Piali v predloženom
znení .
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesením č. 3/2011 - Odmeňovací poriadok obecného zastupiteľstva v Hornom Piale v predloženom
znení .
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesením č. 4/2011 - Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesením č. 5/2011 – Novelu Štatútu obce Horný Pial.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesením č. 6/2011 - Predsedov komisií a ich zloženie takto:
Komisia pre kultúru a šport – Ervín Majó predseda, Peter Levák člen, Marián
Húdik člen.
Komisia pre verený poriadok a životné prostredie – Viliam Macák predseda,
Alexander Varga člen, Jozef Baláž člen.
Zrušuje sa komisia pre životné prostredie, jej kompetencie preberá komisia
pre verejný poriadok a životné prostredie.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesením č. 7/2011 - Žiadosť p. Vladimíra Repáňa, SHR z Loku o odpustenie zvyšku nezaplatenej
dane z nehnuteľností za rok 2010 zamieta.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

B/ berie na vedomie :
 Informáciu o organizovaní fašiangového plesu
 Informáciu predloženú starostom obce ohľadne projektu s príspevkom ÚP na protipovodňové
opatrenia
C/ ukladá : starostovi obce
 Zabezpečiť prevádzkovanie obecnej knižnice a písanie obecnej kroniky


Preveriť a zabezpečiť výmenu časového spínača na verejné osvetlenie



zistiť možnosti odvozu separovaného odpadu alebo zriadenia zberného dvora.

V Hornom Piale, dňa 21.1.2011

Ľudovít H ú d i k
starosta obce

