Zápisnica
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale, konaného
dňa 10. júna 2011

prítomní: podľa prezenčnej listiny
program:
1. Zahájenie a schválenie programu zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh
3. Organizačné opatrenia
Správa o plnení rozpočtu obce k 31.5.2011
- Otvorenie ihriska pre plážový volejbal
- Príprava futbalového turnaja
- Prerokovanie vzniku futbalového oddielu
- Príprava hodovej zábavy
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
doplnený o bod návrhu na zmeny v rozpočte na rok 2011. Návrh programu aj s doplneným bodom
bol jednohlasne schválený.
2. Kontrola plnenia uznesení OZ a úloh
Na poslednom zasadnutí OZ boli starostovi uložené nasledovné úlohy:
 Zabezpečiť prevádzkovanie obecnej knižnice

:

Prevádzkovanie obecnej knižnice zatiaľ obnovené nie je, je potrebné najprv uložiť knihy podľa
registratúry a pripraviť miestnosť na prevádzkovanie. Po dohode s metodičkami z okresnej knižnice
treba knižničný fond prekontrolovať a staré zatuchnuté a plesnivé knihy vyradiť. Vyraďovací zoznam
schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Obec na doplnenie knižničného fondu vo väčšom množstve alebo
o jeho výmenu finančné prostriedky nemá. Je potrebné preto zvážiť, či je efektívne prevádzkovanie
knižnice, a preveriť v prvom rade záujem o návštevu knižnice zo strany občanov.
Ostatné úlohy a uznesenia Obecného zastupiteľstva boli splnené.
3. Organizačné opatrenia
a) Správu o plnení rozpočtu hospodárenia obce k 31.5.2011 dostali všetci poslanci k nahliadnutiu.
Účtovníčka obce odpovedala na otázky poslancov k jednotlivým položkám výdavkov
a príjmov. Starosta obce informoval poslancov o znížení prídelu podielových daní v mesiaci
jún. Takýto znížení prídel je očakávaný aj mesiaci jún. Napriek tomu má obec dostatok
finančných prostriedkov na preklenutie tohto obdobia. Poslanci správu o hospodárení
jednohlasne schválili.
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b) Na základe prečerpanie niektorých položiek na strane výdavkov bolo potrebné upraviť niektoré
položky rozpočtu.
Na strane príjmov na položke u ktorej už plnenie nastalo ( daň za JEZ) o 4490,- €.
Na strane výdavkov sa navyšujú položky miezd a odvodov do poisťovní v dôsledku zmeny
úväzku starostu celkom o 6820 €, na položke všeobecný materiál o 400 € (kancelárske potreby,
tonery, papier...) na položke stravné o 500 € ktoré sa začalo vyplácať aj starostovi obce, na
položke energií, kde sumu výdavkov navýšili januárové nedoplatky a to o 700 €. Zmena
rozpočtu na položke príspevku obč. združeniam a organizáciám bola schválená na minulom
zasadnutí OZ keď sa schválil príspevok Reformovanej kresť. cirkvi 700,- €. Týmto sa celkové
výdavky na aparát úradu zvyšujú o 8420,- €.
Presun financií navrhujeme ďalej medzi položkami rozpočtu financovania KD – všeobecný
materiál a nákup prevádzkových zariadení plus mínus 450,- € (šporák, umývačka) a navýšenie
položky na odmeny na knižnicu a kroniku ktoré už bolo tiež na predošlom zasadnutí schválené
a to o 530 €.
V rámci programu rozvoja obce navrhujeme zvýšiť položku na materiál (silon, olej, pracovné
náradie a podobne.... pre VPP ) o 380 € a z rezervy 10 tis. Eur plánovaných na investičné
výdavky ubrať 4440 € aby sa rozpočet príjmov a výdavkov vyrovnal. Návrh na úpravu rozpočtu
poslanci jednohlasne schválili. Návrh tvorí prílohu zápisnice.
c) Stavbu ihriska pre plážový volejbal, ktorá bola rozostavaná ešte v minulom roku sa podarilo
dokončiť. Bol dovezený piesok a postavený altánok za pomoci mládeže obce. Pri tejto
príležitosti sa uskutoční slávnostná kolaudácia spojená s volejbalovým turnajom dňa 18.6.2011.
Obec zabezpečí občerstvenie – minerálku pre účastníkov turnaja. Ostatné občerstvenie si
zabezpečia sponzorsky organizátori turnaja na čele s predsedom komisie pre kultúru a šport p.
poslancom Ervinom Majó. Je potrebné vyzvať občanov k účasti na tomto turnaji.
d) Starosta obce po rozhovore s bývalými členmi futbalového klubu v Hornom Piali a na základe
vlastnej iniciatívy vo veci obnovy futbalového mužstva rokoval s predstaviteľmi futbalového
klubu v Kalnej nad Hronom a so starostom obce v Kalnej nad Hronom a prípadnej možnosti
fungovania nášho mužstva pod ich klubovým vedením. Tým by sa vyriešilo financovanie
mužstva a aj efektívnejšie využitie nášho futbalového ihriska. Záujem o členstvo v mužstve
prejavili aj hráči z obce ale aj z iných obcí. Problematikou sa bude starosta obce naďalej
intenzívne zaoberať. Poslanci ďalej konštatovali nutnosť rekonštrukcie prezliekarní na
futbalovom štadióne a lavičiek na ihrisku. Trávnik je pravidelne kosený a upravovaný.
e) Prípravu a organizáciu hodovej zábavy si vzal na starosť predseda komisie pre kultúru a šport p.
Majó. Starosta obce navrhol na sobotňajší deň kedy budú hody, aby sa uskutočnilo stretnutie
bývalých starých hráčov futbalu z Horného Pialu aj s rodinami a spoločne si zahrali zápas na
ihrisku. Akcia by bola spojená aj s guláš party. Poslanci nemali námietky, podrobnosti budú
dohodnuté na najbližšom zasadnutí OZ.
f) Starosta obce informoval poslancov, že dňom 1.6.2011 nadobudla účinnosť novela zákona
o platových pomeroch starostov obcí, ktorá upravuje koeficient na prepočet platu starostov. Po
prepočte sa základný plat starostu obce znižuje z 1269,-€ na 1146,- €. Starosta obce nežiada
poslancov u navýšenie tohto základného platu. Poslanci návrh jednohlasne schválili.
g) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo Program dodávok potravín v r.
2011 v SR pre osoby v hmotnej núdzi, ktorým budú prostredníctvom charitatívnych organizácií
bezplatne dodané základné potraviny pšeničná hladká múka bezvaječné cestoviny. Maximálny
limit pre jednu dospelú osobu je 20 kg hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín. Poslanci
sa zhodli na tom, aby sa naša obec do tohto projektu zapojila a využila možnosť tejto pomoci
pre odkázaných občanov obce.
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h) Starosta obce informoval poslancov, že naša obec bola zaradená do obnovy ROEP (register
obnovenej evidencie pozemkov).
Do komisie za obec starosta menoval: Ing.Ernesta Szántó za vlastníkov pozemkov a Ing.
Mariana Húdika za prenajímateľov pozemkov. Starosta obce je členom komisie automaticky
a zastupuje obec.
4. Interpelácie poslancov
Poslanec pán Majó žiadal starostu obce o vysvetlenie dôvodu vypínania pouličného osvetlenia
v čase od 23.00 hodiny, pretože mu boli tlmočené sťažnosti občanov prichádzajúcich domov
pred polnocou z večerných zmien. Starosta obce informoval, že dôvodom sú úsporné opatrenia
a že nočné vypínanie už bolo upravené na polnoc.
5. Diskusia
V diskusii starosta obce informoval prítomných o výzve starostu obce z Ine, aby bolo zostavené
a vyslané detské mužstvo na futbalový turnaj detí do 15 rokov veku do Ine dňa 26.6.2011. Zostavu
mužstva a patronát prijal poslanec a predseda komisie p. Majó. Jednotné dresy im budú zapožičané
z futbalového klubu juniorov z Dolného Pialu.
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 10.6.2011
Zapísala: Adriana Szántó
Overili:

Milena Balážová
zástupca starostu

Ľudovít Húdik
starosta obce
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UZNESENIE
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale dňa 10. júna 2011

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Piale :
A/ S c h v a ľ u j e :
Uznesením č. 19/2011

- plnenie rozpočtu hospodárenia obce k 31.5.2011.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesením č. 20/2011

- zmenu rozpočtu hospodárenia obce podľa predloženého návrhu.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesením č.21/2011

- zorganizovať kolaudáciu ihriska pre plážový volejbal s poskytnutím
občerstvenia nealkoholických nápojov pre účastníkov turnaja z rozpočtu
obce. Za organizáciu je zodpovedný poslanec p. Majó.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesením č. 22/2011

- základný plat starostu obce v sume 1146,- € mesačne počnúc dňom
1.6.2011 v zmysle novely zákona o platových pomeroch starostov obcí.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

B/ berie na vedomie :
 Zapojenie obce do programu potravinovej pomoci
 Začiatok obnovy ROEP pre kataster obce Horný Pial a zloženie komisie menovanej starostom
obce.
C/ ukladá :
 starostovi obce
Doriešiť problematiku obecnej knižnice v čo najkratšom čase.
V Hornom Piale, dňa 10.6.2011

Ľudovít H ú d i k
starosta obce
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