Zápisnica
zo 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale, konaného
dňa 16. decembra 2011

prítomní: podľa prezenčnej listiny
program:
1. Zahájenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Kontrola plnenia uznesení OZ a úloh
4. Schválenie dodatku č. 5 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
5. Návrh rozpočtu hospodárenia obce na r. 2012 – 2014
6. Návrh VZN č. 1/2012 o daniach z nehnuteľností
7. Návrh VZN č. 2/2012 o miestnych daniach
8. Návrh VZN č. 3/2012 o miest. popl. za komunálne odpady a DSO
9. Rôzne organizačné opatrenia
10. Interpelácie poslancov
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
1. Zahájenie
Prítomných poslancov privítal a zasadnutie viedol starosta obce. Konštatoval, že sú prítomní
všetci členovia obecného zastupiteľstva, čím je zasadnutie uznášania schopné.
2. Kontrola plnenia uznesení
Návrh programu zasadnutia bol jednohlasne schválený. Za overovateľa zápisnice starosta obce
určil p. Milenu Balážovú a za zapisovateľku p. Adrianu Szántó.
3. Kontrola plnenia uznesení OZ a úloh
Všetky uznesenia obecného zastupiteľstva prijaté od začiatku volebného obdobia boli splnené,
okrem zabezpečenia prevádzkovania knižnice. Starosta obce informoval, že knižnicu presťahoval
do priestorov bývalého kaderníctva a že v radoch občanov o knižnicu záujem nie je.
4. Schválenie dodatku č.5 k zmluve o zriadení Spoločného OcÚ
Dodatok upravuje zmeny v písaní skratiek označenia spoločného úradu, rozšírenie a spresnenie
predmetu zmluvy o zabezpečení preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch stavebného
poriadku, pozemných komunikácii, ochrane prírody, vodnom hospodárstve, školstve a sociálnych
služieb. Upravuje podmienky financovanie spoločného úradu, organizačnú štruktúru, kontrolu
činnosti a podmienky zmien a doplnkov zmluvy. Na základe odporúčania starostu obce poslanci
dodatok k zmluve jednohlasne schválili.
5. Návrh rozpočtu hospodárenia obce na r. 2012 – 2014
Návrh ,,Rozpočtu obce Horný Pial na obdobie rokov 2012 – 2014“ sa predkladá na schválenie
Obecnému zastupiteľstvu v súlade s § 9 a § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení.
Finančné hospodárenie obce sa bude v roku 2012 riadiť schváleným rozpočtom obce. Zároveň
s návrhom rozpočtu obce na rok 2012 sú predkladané i návrhy rozpočtov obce na roky 2013 a 2014,
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t.j. na schválenie je predložený viacročný rozpočet. Návrhy rozpočtov obce na roky 2013 a 2014
nie sú pre obec záväzné.
Rozpočet obce je zostavený tak, že základná prevádzková potreba obce na rok 2012 je pokrytá
u všetkých výdavkov. Nakoľko príjmová časť rozpočtu nestačí pokryť narastajúci dopyt po
výdavkoch, v mnohých prípadoch nedošlo k uspokojeniu dopytu po finančných prostriedkoch vo
vyššej ako základnej potrebe. Týka sa to hlavne prostriedkov smerovaných na údržbu objektov.
Predpokladané riziká rozpočtu na rok 2012 pri príjmoch z podielových daní v príjmovej časti
rozpočtu – vplyv finančnej krízy,
Poslanec p. Majó mal otázky k položkám príjmovej časti rozpočtu čo sa týka dotácií
z eurofondov a v príjmovej časti k položkám čerpania rozpočtu na propagáciu a reklamu, platov
a odvodov zamestnancov na aktivačnú činnosť, k výdavkom na kultúrny dom a na údržbu
volejbalového ihriska. Vysvetlenie k návrhu podal starosta obce a účtovníčka. Ďalšia rozprava sa
týkala potreby rekonštrukcie budovy Domu smútku
K návrhu rozpočtu neboli vznesené žiadne pozmeňovacie návrhy a bol jednohlasne schválený
v predloženej verzii.
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Horný Pial o dani z nehnuteľností č.1/2012
Návrh ,,Všeobecne záväzného nariadenia obce Horný Pial o dani z nehnuteľností č. 1/2012“
predkladá starosta obce v súlade s ustanoveniami zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na schválenie Obecnému zastupiteľstvu . Návrh VZN je v súlade so zákonom
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Návrh VZN neobsahuje zvýšenie sadzieb daní oproti minulému obdobiu, bolo upravené znenie
niektorých paragrafov v súlade so zákonom, čo sa týka formulácie a podrobností ohľadne
oznamovacích povinností daňovníkov a limitov platenia dane v splátkach z 33,19 na 30 euro u
fyzických osôb a na 300 z 332 euro u právnických osôb.
K návrhu VZN neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňovacie návrhy a bol
jednohlasne schválený.
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych daniach č. 2/2012
Návrh ,,Všeobecne záväzného nariadenia obce Horný Pial o miestnych daniach č. 2/2012“
predkladá starosta obce v súlade s ustanoveniami zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na schválenie Obecnému zastupiteľstvu .
Návrh VZN upravuje druhy vyberaných daní obcou Horný Pial. Oproti predošlému VZN
navrhujem vypustiť z vyberaných daní daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje, ktoré
zákon o miestnych daniach umožňuje vyberať, ale dáva do kompetencie správcu dane rozhodnúť o
druhu vyberaných miestnych daní. Predajné automaty sa v obci nenachádzajú a nie je ani
predpoklad, že by v obci takého v budúcnosti inštalované boli. Nevýherné hracie prístroje, sú také,
ktoré sa spúšťajú za odplatu, pričom stroj výhru nevydáva.
Pri dani za psa došlo k úprave sumy dane za psa zaokrúhlením zo 4,98 € na 5 eur a k úprave
oznamovacích povinností daňovníkov za psa.
V dani za užívanie verejného priestranstva došlo k úprave a spresneniu predmetu dane, úprave
podmienok na oslobodenie a oznamovacích povinností daňovníkov. Sadzba nie je upravená.
V dani za ubytovanie je upravené oslobodzovanie od dane. V minulosti boli oslobodení iba
občania do 18 rokov veku. Upravená je aj sadzba dane z 0,099 eura zaokrúhlením sumy na 0,10
eura. Upravené a spresnené sú povinnosti platiteľa dane za ubytovanie.
Pri dani za jadrové zariadenie došlo k zvýšeniu sadzby dane zo zákona na viac ako dvojnásobok
Takto zvýšenú daň už JE Mochovce platila aj za predošlý rok.
K Návrhu VZN neboli vznesení žiadne pripomienky ani pozmeňovacie návrhy, preto bol
jednohlasne schválený.
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8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Horný Pial o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2012
Návrh ,,Všeobecne záväzného nariadenia obce Horný Pial o miestnom poplatku za KO a DSO
č. 3/2012“ predkladá starosta obce v súlade s ustanoveniami zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Návrh VZN bol upravený oproti VZN predošlých období v definovaní poplatníkov, ich
ohlasovacích povinností, k posunu termínu na vyrubenie poplatku správcom dane do 28.2. a posunu
termínu splatnosti prvej splátky poplatku do 31.3. bežného kalendárneho roka. Bližšie sú upravené
podmienky na odpustenie alebo zníženie poplatku, spôsoby preukázania a uplatnenia nároku.
Sadzby poplatku pre jednotlivé kategórie poplatníkov sa nemenia.
K Návrhu VZN neboli vznesení žiadne pripomienky ani pozmeňovacie návrhy, preto bol
jednohlasne schválený.
9. Rôzne organizačné opatrenia
Starosta obce v časti rôzne informoval poslancov o týchto skutočnostiach:
a) O objednávke prezentačnej maľovanej mapy regiónu Tekov a skladaných máp v celkovej cene
244 eur
b) O ponuke mediálnej spolupráce Regionálneho týždenníka POHRONIE pri prezentovaní miest
a obcí okresu Levice v ich samostatnej prílohe SAMOSPRÁVNE NOVINY.
c) o zvýšení úrokovej sadzby na úvere na výstavbu polyfunkčného objektu (KD) z dôvodu
zhoršenia ratingu obce za rok 2010
d) O liste Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorým upriamujú pozornosť na § 80 zákona
č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v zmysle ktorého sú obce správnym orgánom
v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu pre občanov nad 62 rokov bez mentálneho alebo
psychiatrického postihnutia. VÚC je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu
službu podľa bližších podmienok ale len s ťažkým mentálnym alebo kombinovaným
postihnutím prípadne s psychiatrickou diagnózou. Vzhľadom k tomu, že na ÚNSK sa obracia
veľa občanov, seniorov so žiadosťou o umiestnenie do DSS, vyzývajú obce, aby podľa zákona
o sociálnych službách zabezpečovali a poskytovali sociálne služby svojim odkázaným
občanom.
e) NÁVRH starostu obce na schválenie termínov zasadnutí OZ v roku 2012 v dňoch 4.2.;
4.5.;10.8.;9.11. K návrhu termínov neboli vznesené pripomienky ani pozmeňovacie návrhy,
preto bol jednohlasne schválený.
f) V zmysle článku 3 ods. 5 Zásad na odmeňovanie poslancov predložil starosta obce
na
schválenie NÁVRH na poskytnutie mimoriadnej odmeny poslancom obecného zastupiteľstva,
všetkým v jednotnej v sume 70,- čo je celkom 350,- eur. Odmeny za účasť na zasadnutiach OZ
v roku 2011 sú vyplácané v zmysle schválených zásad a to sumou 10,- eur za jedno zasadnutie.
Poslanci nemali žiadne pripomienky ani pozmeňovacie návrhy a návrh starostu na vyplatenie
mimoriadnych odmien jednohlasne schválili.
g) Starosta obce informoval prítomných o menovaní inventarizačnej komisie v zložení : p. Macák
Viliam – predseda, p. Varga Alexander – člen, p. Szántó Adriana – člen. Menoval likvidačnú
komisiu (pre vyraďovanie a likvidáciu nepotrebného a poškodeného majetku obce) v rovnakom
zložení ako inventarizačná komisia.
10. Interpelácie poslancov
Poslanci OZ nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k práci starostu obce.
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11. Diskusia
V diskusii poslanec p. Majó tlmočil záujem mládeže obce o zriadenie posilňovne v priestoroch
kultúrneho domu a o umožnenie cvičenia aikida. Starosta obce a poslanci túto požiadavku odmietli,
obec nemá možnosť posilňovňu ani telocvičňu zriadiť a priestory KD na takéto účely nie sú vhodné.
Bolo odporučené požiadať ZŠ školu v D.Piale o prenájom telocvične.
V diskusii občan p. Róbert Sebestyén mal otázku, či obec ušetrila na spotrebe elektrickej
energie na verejnom osvetlení, keďže v priebehu celého roka sa v nočných hodinách v obci
nesvietilo. Starosta obce odpovedal, že vyúčtovaciu faktúru za elektrickú energiu obec ešte
neobdržala.
12. Návrh na uznesenie
Starosta obce prečítal prítomným návrh na uznesenie OZ , ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanci návrh jednohlasne schválili.
13. Záver
Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce poďakoval prítomným za dobrú dochádzku na
zasadnutia OZ, za ich snahu a pomoc pri organizovaní spoločných kultúrnych a športových akcií.
Poprial im pokojné sviatky a úspešný začiatok nového roku.

V Hornom Piale, dňa 16.12.2011
Zapísala: Adriana Szántó
Overila: Milena Balážová
zástupca starostu

Ľudovít H ú d i k
starosta obce

4

UZNESENIE
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale
dňa 16. decembra 2011

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Piale :
A/ S c h v a ľ u j e :
uznesením č. 29/2011 – Dodatok č. 5 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa
28.2.2003 uzatvorenej v zmysle § 20 a § 20a ods. 2 a 3 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0
uznesením č. 30/2011 – rozpočet hospodárenia Obce Horný Pial na r. 2012 – 2014 podľa
predloženého návrhu.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0
uznesením č. 31/2011 – plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale na rok 2012 podľa
predloženého návrhu.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0
uznesením č. 32/2011 – poskytnutie mimoriadnej odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva
v Hornom Piale podľa predloženého návrhu starostu obce.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

B/ U z n á š a s a
uznesením č. 33/2011 – na Všeobecne záväznom nariadení Obce Horný Pial o dani z nehnuteľností
č. 1/2012
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0
uznesením č. 34/2011 – na Všeobecne záväznom nariadení Obce Horný Pial o miestnych daniach č.
2/2012
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0
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uznesením č. 35/2011 – na Všeobecne záväznom nariadení Obce Horný Pial o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2011
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

C/ B e r i e n a v e d o m i e
- Informácie starostu obce, ktoré odzneli v časti rôzne a príspevky z diskusie.

V Hornom Piale, dňa 16.12.2011

Ľudovít H ú d i k
starosta obce
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