
Z á p i s n i c a 
z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale, konaného  

dňa 8. apríla  2011 

 

 

 

prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 

 

program:  

 

1. Zahájenie a schválenie programu zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení a úloh  

3. Organizačné opatrenia 

 –   záverečný účet obce za r. 2010, výročná správa o obci  

- Informácia o výsledku audítorskej kontroly účtovnej závierky 

- Stav hospodárenia obce k 31.3.2011 

- Úprava platu starostu obce, príspevok na účet za súkromný mobilný telefón  

- Rozšírenie okruhu osôb, ktorým obec poskytuje príspevok na stravovanie 

- Návrh a schválenie nového VZN o vedení kroniky obce 

- Návrh a schválenie spôsobu odmeňovania  a výšky odmeny kronikára 

- Návrh na odpísanie  nevymožiteľných pohľadávok na daniach a poplatkoch  

- Žiadosť reformovanej kresť. cirkvi o príspevok na opravu strechy kostola  

- Schválenie sadzobníka za prenájom obecného majetku  

- Schválenie sadzobníka správnych poplatkov vyberaných obecným úradom  

- Separovaný zber odpadu – prejednanie problematiky  

- Komisia OZ na ochranu verejného záujmu – zostavenie  

4. Interpelácie poslancov 

5. Diskusia 

6. Uznesenie 

7. 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.  Kontrola plnenia uznesení OZ a úloh 
 

Na poslednom zasadnutí OZ boli starostovi uložené nasledovné úlohy: 

 Zabezpečiť prevádzkovanie obecnej knižnice a písanie obecnej kroniky  : 

 

Prevádzkovanie obecnej knižnice zatiaľ obnovené nie je, je potrebné najprv uložiť knihy podla 

registratúry a pripraviť miestnosť na prevádzkovanie. P. Monika Szántóová bývala vedúca knižnice 

prisľúbila túto činnosť v budúcnosti vykonávať. Písanie obecnej kroniky je zabezpečené, kronika je 

spätne dopísaná a a priebežne sa prepisuje do elektronickej podoby. VZN – smernica na vedenie 

kroniky a výška odmeny kronikára a knihovníka bude prejednaná v ďalšom  bode programu. 

 

 Preveriť a zabezpečiť výmenu časového spínača na verejné osvetlenie :  vypínanie a zapísanie 

verejného osvetlenia bolo prestavené.  



 zistiť možnosti odvozu separovaného odpadu alebo  zriadenia zberného dvora:   táto 

problematika bude prejednaná v ďalšom bode dnešného programu.  
 

3.  Organizačné opatrenia 
 

a) Záverečný účet obce za r. 2010 bol doručený poslancom k nahliadnutiu vopred. Starosta obce 

vyzval prítomných aby predniesli svoje pripomienky alebo dotazy. K jednotlivým položkám 

plnenia rozpočtu mal otázky p. poslanec Majó, tie mu k spokojnosti zodpovedala účtovníčka. 

Následne starosta obce vyzval poslancov k schváleniu záverečného účtu obce za r. 2010 a ten 

bol jednohlasne schválený.  Výročná správa obce bola taktiež doručená poslancom  

k nahliadnutiu vopred. Táto správa aj so záverečným účtom bude zverejnená aj na oficiálnej 

internetovej stránke obce.  

b) v marci bol vykonaný audit účtovnej závierky obce za r.2010 audítorskou spoločnosťou 

INTERAUDIT Levice s.r.o. Bolo konštatované že účtovná závierka vyjadruje verne a vo 

všetkých súvislostiach finančnú a majetkovú situáciu obce a výsledok rozpočtového 

hospodárenia za r.2010 je v súlade so zákonom o účtovníctve.  

c) K správe o plnení rozpočtu obce k 31.3.2011 nemal nikto pripomienky. Starosta obce 

informoval o zvýšení sadzby dane za umiestnenie JEZ Mochovce za rok 2010 z 3812 na 8203 € 

čím sa navýši položka príjmov 133014 a že obec prijala platbu z PPA ako vrátenie 14% DPH 

z uhradených faktúr z minulého roku  na investičnej akcii úpravy centra obce a rekonštrukcie 

OcÚ v sume 9735 €. Výsledok hospodárenia za 1.Q/20111 poslanci jednohlasne schválili.       

d) Starosta obce navrhol OZ upraviť jeho pracovný úväzok z 0,5 na plný a plat starostu upraviť 

podľa zákona s prepočtom na plný úväzok. ŠÚSR zverejnil údaj o priemernom plate v NH za 

rok 2010, čo je 769,- €. Po prepočte koeficientom 1,65 bude plat starostu 1269,- € mesačne. 

Starosta obce využíva svoj súkromný mobilný telefón aj na služobné účely, z toho dôvodu je 

potrebné na náklady prispievať. V minulom období bol príspevok na tento účel 10,- € mesačne. 

Starosta obce navrhol túto sumu príspevku nezmeniť. Poslanci  zmenu pracovného úväzku 

starostu a výšku fin. príspevku na telefónny účet jednohlasne schválili.  

e) Návrh dodatku č. 1/2011 k pracovnému poriadku obce, ktorý hovorí o rozšírení okruhu osôb, 

ktorým obec bude poskytovať stravovanie, resp. príspevok na stravné. Dodatok bol jednohlasne 

schválený.  

f)  Návrh VZN obce č. 1/2011 o kronike obce Horný Pial poslanci bez pripomienok jednohlasne 

schválili.     

 g) Prerokovanie spôsobu odmeňovania a výšky odmeny kronikára obce. Národná osveta odporúča 

odmeňovať kronikára buď za autorský hárok – to j. zväzok 20 normostrán  v tlačenej forme 

v rozpätí  100 – 133,- eur, alebo za jenu normostranu v rozpätí 5 – 6,70 €. Poslanci sa uzniesli, 

že od r. 2011 bude kronikár odmeňovaný za normostranu a to sumou 6,70 € a za napísanie 

kroniky spätne za  každý rok 100,- € aj s prepisom do elektronickej formy. Ďalšiu odmenu za 

prepisovanie kroniky spätne do elektronickej podoby  dohodne starosta obce s kronikárkou.  

h) Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok na daniach a poplatkoch za roky 2006 – 

2010, ktoré boli vyrubené osobám, ktoré sa už v obci nezdržiavajú, sú nezamestnané, takže nie 

je na čo im siahnuť a vykonať exekúciu, v celkovej sume 417,38 eur. Z toho na dani za psov 

63,07 a na poplatku za likvidáciu odpadu 354,31 €.  Odpis pohľadávok je potrebný z toho 

dôvodu, aby pohľadávky neskresľovali zbytočne výsledok hospodárenia. Poslanci voči návrhu 

nemali výhrady a jednohlasne ho schválili. 

i) Žiadosť Reformovanej kresťanskej cirkvi o finančný príspevok na opravu  strechy kostola  

700,- €. Nakoľko kostol nie je kultúrnou pamiatkou, dotáciu na tento účel obec nemôže 

poskytnúť. Dotácia sa môže poskytnúť na činnosť, s čím žiadateľ súhlasil.Poslanci navrhli 

prijať uznesenie v znení že finančný príspevok sa poskytne aj katolíckej cirkvi v prípade 

žiadosti v rovnakej sume.  

j)  Sadzobník za prenájom Domu smútku a Kultúrneho domu – sumy sú zaokrúhlené na celé eurá 

po prepočte zo SK .  Zmeniť sumy za prenájom poslanci nepovažovali za nutné a navrhli 

ponechať vo výške uvedenej v sadzobníku.  



k)  Výpis sadzobníka správnych poplatkov ktoré vyberá obec. Tieto sumy sú dané v zákone a obec 

je ich povinná vyberať. Poslanci výpis schválili jednohlasne.  

l) Prejednanie problematiky separované zberu odpadu : starosta obce informoval prítomných 

o spolupráci s obcou Dolný Pial, tým spôsobom, že pri OcÚ sa vytvorí prehradené zberné 

miesto kde občania môžu doniesť vytriedený odpad: sklo, plasty, elektro-odpad, akumulátory, 

pneumatiky a pod. vždy v prvú sobotu v mesiaci a nasledujúci pondelok bude tento odpad 

odvezený do D.Pialu. Z výnosu budú pre občanov zakúpené plastové vrecia na ďalšie triedenie 

odpadu. 

m) Zriadenie komisie OZ na ochranu verejného záujmu – 3 poslanci  -  2 nezávislí a 1 za SMK  - 

Za predsedu komisie bol zvolený poslanec p. Majó, za podpredsedu poslankyňa p. Balážová 

a za člena poslankyňa p. Maračeková. Komisia zasadne do 14 dní odo dňa, čo sa dozvedela že 

na Ocú bolo starostom obce doručené oznámenie podľa článku 7 ods.1 ústavného zákona. Toto 

oznámenie bolo doručené dňa 31.3.2011.  Členovia komisie podpísali čestné prehlásenia 

o mlčanlivosti a obdržali rokovací poriadok komisie.  Zloženie komisie bolo jednohlasne 

schválené.  

 

4.  Interpelácie poslancov 
 

Poslanci nepredložili žiadnu interpeláciu. 
 

5.  Diskusia 
 

V diskusii starosta obce informoval prítomných o priebehu výkonu prác na čistení jarkov 

a likvidácii divokých skládok odpadu a o plánovanej brigáde v sobotu 9.4.2011 kedy sa budú 

betónovať základy na altánok pri ihrisku na plážový volejbal. Altánok vyrobí z poskytnutého drevného 

materiálu podnikateľ p. Matej Nagy bezodplatne.  
  

6.  Uznesenie 

      Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 

7.   Záver 

      Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce  poďakoval prítomným za účasť a rokovanie 

ukončil. 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 8.4.2011 

Zapísala: Adriana Szántó 

 

 

Overili: 

 

 

 

 

 

 Milena Balážová       Ľudovít Húdik  

 zástupca starostu          starosta obce  

   

 

 

 

 



 

 

U Z N E S E N I E  
 

z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale dňa 8. apríla  2011  

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Piale : 

 

A/   S c h v a ľ u j e : 

 

Uznesením č. 8/2011   -  záverečný účet obce Horný Pial za rok 2010 bez výhrad. 

       Za: 5 

      Proti: 0 

       Zdržal sa: 0 

 

Uznesením č. 9/2011  -  správu o plnení rozpočtu obce k 31.3.2011. 

   znení .  

          Za: 5 

       Proti: 0 

       Zdržal sa: 0 

 

Uznesením č.10/2011  - zmenu pracovného úväzku starostu obce na plný počnúc 1.4.2011 

základný plat starostu obce v zmysle zákona a finančný príspevok na 

užívanie súkromného telefónu na služobné účely v sume 10,-€ mesačne.  

            Za: 5 

               Proti: 0 

               Zdržal sa: 0 

 

Uznesením č. 11/2011  -  dodatok č. 1/2011 k pracovnému poriadku obce. 

       Za: 5 

       Proti: 0 

       Zdržal sa: 0 

 

Uznesením č. 12/2011  – VZN obce č.1/2011 o kronike obce Horný Pial.       

Za: 5 

      Proti: 0 

      Zdržal sa: 0 

 

Uznesením č. 13/2011  -  Odmeňovanie kronikára obce od r.2011 za normostranu sumou 6,70 € 

a vyplatenie odmeny kronikárovi za dodatočné písanie kroniky za r. 

2006-2010 v sume 100,- € za rok.  

          Za: 5 

       Proti: 0 

       Zdržal sa: 0 

 

Uznesením č. 14/2011  - odpísať nevymožiteľné pohľadávky na miestnych daniach a poplatkoch 

za r. 2006-2010 v celkovej sume 417,38 €.   

Za: 5 

     Proti: 0 

       Zdržal sa: 0 

 



 

 

Uznesením č. 15/2011 - finančný príspevok Reformovanej kresťanskej cirkvi v sume 700,-€ na 

bežnú činnosť. V rovnakej výške bude poskytnutý príspevok aj 

Katolíckej cirkvi na rekonštrukčné účely kostola po doručení ich žiadosti.  

Za: 5 

     Proti: 0 

       Zdržal sa: 0 

 

Uznesením č. 16/2011 - Sadzobník za prenájom Domu smútku a Kultúrneho domu. 

 Za: 5 

     Proti: 0 

       Zdržal sa: 0 

 

Uznesením č. 17/2011 - Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obecným úradom 

v Hornom Piali  

Za: 5 

     Proti: 0 

       Zdržal sa: 0 

 

Uznesením č. 18/2011 - zloženie komisie OZ na ochranu verejného záujmu : 

    Ervin Majó – predseda 

    Milena Balážová – podpredseda 

    Margita Maračeková – člen  

Za: 5 

     Proti: 0 

       Zdržal sa: 0 

 

 

 

B/  berie na vedomie : 

 Výročnú správu obce za rok 2010 

 Informáciu o audite účtovnej závierky obce za rok 2010 

 Informácie o postupe v separovaní odpadu z územia obce a informácie starostu obce pred-

nesené  v diskusii.  

 

C/  ukladá :  

 starostovi obce 

Zabezpečiť prevádzkovanie obecnej knižnice  a dohodnúť podmienky s p. Monikou Szántóovou 

 

 

V Hornom Piale, dňa 8.4.2011 

 

 

 

 

 

 

 

        Ľudovít   H ú d i k  

           starosta obce  


