Zápisnica
zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale, konaného
dňa 4. mája 2012

prítomní: podľa prezenčnej listiny
program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájenie
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení OZ a úloh
Výročná správa obce za rok 2011
Správa o hospodárení obce za 1. Štvrťrok 2012
Určenie a schválenie platu starostu obce na základe zverejnených údajov štatistického úradu
o priemernom plate v NH v roku 2011
Žiadosť rímsko-katolíckej cirkvi o príspevok na rekonštrukciu kostola
Výsledky výberového konania na rekonštrukciu domu smútku
Rôzne organizačné opatrenia
Interpelácie poslancov
Diskusia
Návrh na uznesenie
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. Schválenie programu zasadnutia
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.
4. Výročná správa obce za rok 2011
Výročná správa obce za rok 2011 bol v predstihu doručená poslancom na vedomie a bola
zverejnená na webovej stránke obce. V rozprave vysvetlenia k otázkam poslanca p. Ervína Majó
podala účtovníčka p. Szántó. Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo výročnú správu obce za rok
2011 vzalo na vedomie.
5. Správa o hospodárení obce za 1. Štvrťrok 2012
Starosta obce na rokovanie OZ predložil správu o plnení rozpočtu hospodárenia obce za 1.
štvrťrok 2012. Poslanci OZ k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov nemali žiadne otázky
a hospodárenie obce k 31.3.2012 jednohlasne schvaľujú.

6. Určenie a schválenie platu starostu obce na základe zverejnených údajov štatistického úradu
o priemernom plate v NH v roku 2011
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Starosta obce predložil návh na schválenie svojho platu v zmysle ust. § 8a Zákona č. 253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov a s poukazom na ust. § 11 ods. 4 písm. i) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo určuje plat starostu, a to podľa ust. §
3 ods. 1.
Vynásobením priemerného platu v NH v roku 2011 uverejneného štatistickým úradom ,
vynásobeného príslušným koeficientom podľa počtu obyvateľov pri plnom pracovnom úväzku a to
sumou 1172,00 Eur mesačne počnúc dňom 1.1.2012 a súčasne súhlasí s dorovnaním platu starostu
obce do tejto výšky za mesiace január až marec. Základný plat starostu obce sa o ďalšie percentá
nezvyšuje. Návrh platu starostu obce bol jednohlasne prijatý.
7. Žiadosť rímsko-katolíckej cirkvi o príspevok na rekonštrukciu kostola
Zástupcovia rímsko-katolíckej cirkvi v Hornom Piale požiadali obec o poskytnutie príspevku,
resp. dotácie na rekonštrukciu strechy rímsko-katolíckeho kostola v Hornom Piale, ktorý je
kultúrnou pamiatkou. Starosta obce informoval poslancov o nevyhnutnosti opravy kostola z dôvodu
zatekania strechy a prehnitých trámov vo veži. Nakoľko kostolík je kultúrnou pamiatkou, čaká sa
na posudok a vyjadrenie pamiatkového úradu. V minulom roku bola poskytnutá dotácia na
rekonštrukciu kostola reformovanej kresťanskej cirkvi v sume 700 Eur, z toho dôvodu odporúča
poslancom schváliť dotáciu aj na rekonštrukciu katolíckeho kostolíky v rovnakej sume 700,- Eur.
Návrh bol poslancami podporený a jednohlasne schválený.
8. Výsledky výberového konania na rekonštrukciu domu smútku
Starosta obce informoval prítomných poslancov o prijatých cenových ponukách od dodávateľov
prác na rekonštrukciu domu smútku. Na výmenu okien a vchodových dverí boli prijaté 3 cenové
ponuky, z ktorých najvýhodnejšou z hľadiska ceny je ponuka firmy TOPLAST za sumu 1870,67 €.
Na opravu fasády, výmaľovku a výmenu dlažby boli prijaté tiež 3 cenové ponuky, z ktorých
z hľadiska ceny bola najvýhodnejšou cenová ponuka p. Imricha Kelemena – IMAL na sumu
3487,03 €. Poslanci si cenové ponuky prezreli a jednohlasne zvolili za dodávateľov prác firmu TOP
PLAST a IMAL – Imricha Kelemena. Práce budú začaté 14.5.2012.
Starosta obce informoval, že po dokončení prác na dome smútku plánuje vymeniť vstupnú
bránu na cintorín. Podrobnosti budú prerokované na najbližšom zasadnutí OZ.
9. Rôzne organizačné opatrenia
a) Starosta obce navrhol poslancom pripraviť oslavy ku Dňu detí dňa 2.6.2012 na miestnom
futbalovom ihrisku a to zorganizovaním rôznych športových súťaží, poskytnutím občerstvenia
formou sladkostí, sendvičov a nápojov. Do organizácie sa zapojí p. učiteľka Monika Szántóová
a predseda komisie pre kultúru a šport poslanec p. Ervín Majó za pomoci ostatných členov
komisie. Výdavky na občerstvenie budú hradené z rozpočtu obce.
10. Interpelácie poslancov
Neboli prednesené ani prijaté žiadne interpelácie poslancov OZ na starostu obce.
11. Diskusia
Starosta informoval poslancov o problémoch so zatváraním brány na miestnom cintoríne,
o nedisciplinovanosti dodávateľov kamenárskych služieb, ktorý bránu nechávajú otvorenú a
nechávajú po sebe neporiadok.
Pán Viliam Macák sa pýtal, či má p. Hajko stavebné povolenie a akú stavbu začal stavať na
svojom pozemku. Starosta obce informoval prítomných a p. poslanca, že stavebné konanie bolo
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začaté, p. Hajko predložiť žiadosť o vydanie stavebného povolenia na rozšírenie stavby existujúcej
garáže na hospodárske účely. Ďalej informoval obecné zastupiteľstvo o vynášaní odpadkov do viníc
a o rozrastajúcich sa porastoch a konároch stromov popri ceste do viníc. Je potrebné aby zo strany
užívateľov pozemkov v tesnej blízkosti prístupovej cesty boli prečnievajúce konáre opílené
a rozrastajúce sa porasty odstránené mimo vegetačného obdobia.
Občan obce Viliam p. Mikeš predložil požiadavku na zverejnenie termínu zasadnutia obecného
zastupiteľstva vyhlásením v miestnom rozhlase. Starosta obce pripomienku vzal na vedomie a
informoval, že termíny zasadnutí OZ sú zverejnené na úradnej tabuli a na webovej stránke obce.
Pán Július Pakši vyjadril svoju nespokojnosť s kosením ochranných pásiem a jarkov popri
miestnych a štátnych komunikáciách, ktoré vykonávajú nezamestnaní občania prijatí na výkon
drobných obecných služieb.
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 účasť a rokovanie
ukončil.

V Hornom Piale, dňa 4.5.2012
Zapísala: Adriana Szántó
Overila : Milena Balážová
Poslanec, zástupca starostu

Ľudovít H ú d i k
starosta obce
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UZNESENIE
zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale
dňa 4.5.2012
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Piale :
A/ S c h v a ľ u j e :
uznesením č. 3/2012 –

Program zasadnutia OZ tak ako bol predložený v návrhu a na pozvánkach.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 4.5.2012
Ľudovít H ú d i k
starosta obce
uznesením č. 4/2012 -

Výsledok hospodárenia obce k 31.3.2012.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 4.5.2012
Ľudovít H ú d i k
starosta obce
uznesením č. 5/2012 -

poskytnúť finančný príspevok - dotáciu na rekonštrukciu katolíckeho
kostola v zmysle rozpočtu obce a na základe žiadosti cirkvi v sume 700,Eur. Príspevok obce podlieha dokladovému vyúčtovaniu.

V Hornom Piale, dňa 4.5.2012
Ľudovít H ú d i k
starosta obce
uznesením č. 6/2012 -

výber dodávateľov prác na rekonštrukciu domu smútku na základe
najvýhodnejších cenových ponúk a to fi. TOPPLAST a IMAL – Imrich
Kelemen.

V Hornom Piale, dňa 4.5.2012
Ľudovít H ú d i k
starosta obce

B/ U r č u j e :
uznesením č. 7/2012 -

v zmysle § 3 ods.1 a v zmysle § 4 ods.2 zákona č. 253/1994 Z.z. starostovi
obce plat v sume 1172,00 Eur mesačne a súhlasí s dorovnaním platu za
mesiace január, február a marec 2012.

V Hornom Piale, dňa 4.5.2012
Ľudovít H ú d i k
starosta obce
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