Zápisnica
Z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale, konaného
dňa 9. novembra 2012

prítomní: podľa prezenčnej listiny
program:
1.Zahájenie
2.Schválenie programu zasadnutia
3.Kontrola plnenia uznesení a úloh
4.Správa o hospodárení obce za 3. štvrťrok 2012
5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2013 o dani z nehnuteľností a dani za psa
6.Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2013 o miestnych daniach za užívanie
verejného priestranstva, za ubytovanie a za jadrové zariadenie
7.Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce na r. 2012 - 2017
8.Zámer obce odpredať časť pozemku parc.č. 249/1 a parc.č. 187 o výmere 230 m2 na základe
žiadosti o priamy odpredaj na stavebné účely
9.Rôzne organizačné opatrenia
a) Príprava slávnostného posedenia s dôchodcami
b) Príprava osláv Mikuláša pre deti
c) príprava spoločného vianočného posedenia (bohoslužby) v kult.dome a odsúhlasenie
uvoľnenia prostriedkov z rozpočtu na úhradu výdavkov
d) informácia o vykonaných kontrolách z ObÚŽP a NKÚ
e) Informácie o priebehu ROEP
f) príprava návrhu nového VZN na poplatok za odpady a príprava návrhu rozpočtu na rok
2013 na schválenie na najbližšom decembrovom zasadnutí OZ
10. Interpelácie poslancov
11. Diskusia
12. 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. Schválenie programu zasadnutia
Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu dnešného zasadnutia a navrhol
doplniť program o ďalšie tri body v časti 9. Rôzne takto:
g) Problematika zriadenia funkcie hlavného kontrolóra obce v zmysle zákona o obecnom zriadení
h) Problematika prevádzkovanie knižnice v r. 2013
i) Návrh na zakúpenie nového nábytku a vybavenia do kancelárie starostu obce
Návrh programu zasadnutia s doplnenými bodmi rokovania 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 na poslednom zasadnutí OZ boli splnené, resp.
mali iba schvaľovací charakter. Informáciu z kontroly uznesení poslanci OZ berú na vedomie.
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4. Správa o hospodárení obce za 3. štvrťrok 2012
Starosta obce na rokovanie OZ predložil správu o plnení rozpočtu hospodárenia obce za 3.
štvrťrok 2012. Poslanci OZ k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov nemali žiadne otázky
a hospodárenie obce k 30.9.2012 jednohlasne schvaľujú.
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2013 o dani z nehnuteľností a dani za psa
Návrh ,,Všeobecne záväzného nariadenia obce Horný Pial č. 1/2013 o dani z nehnuteľností
a dani za psa “ predkladá starosta obce v súlade s ustanoveniami zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh VZN je v súlade s novelami zákona č. 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Návrh obsahuje mierne zvýšenie sadzieb daní z nehnuteľností oproti minulému obdobiu, bolo
upravené znenie niektorých paragrafov v súlade s najnovšími novelami zákona o miestnych
daniach, mnohé paragrafy oproti predchádzajúcemu VZN boli aj vypustené z toho dôvodu, že
väčšinu náležitostí upravuje samotný zákon, preto vo VZN ich upravovať ďalej nemožno. Vypustili
sa z VZN aj lehoty splatností a limity na úhradu v splátkach, nakoľko zákon hovorí že tieto ustanoví
správca dane v rozhodnutí. V tomto VZN správca dane určuje dane z nehnuteľností a aj daň za psa,
ktorý v predošlých zdaňovacích obdobiach bol súčasťou VZN s ostatnými miestnymi daňami z toho
dôvodu, že daň z nehnuteľností a daň za sa psa sa bude vyrubovať jedným rozhodnutím a bude sa
priznávať aj na spoločnom daňovom priznaní.
Poslanci OZ v rozprave k návrhu VZN jednohlasne zamietli návrh VZN v zneniach, v ktorých
sa navrhuje zvýšenie jednotlivých sadzieb. Starosta obce dal hlasovať v prvom rade o ním
vypracovaný návrh VZN so zvýšenými sadzbami, pričom všetci piati členovia OZ hlasovali proti
návrhu. Po úprave návrhu so sadzbami dane z nehnuteľností do pôvodnej výšky tak, ako to bolo
v roku 2012, starosta obce dal hlasovať opätovne za pozmeňujúci návrh poslancov k VZN č.
1/2013, pričom všetci piati poslanci hlasovali za.
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2013 o miestnych daniach za užívanie
verejného priestranstva, za ubytovanie a za jadrové zariadenie
Návrh ,,Všeobecne záväzného nariadenia obce Horný Pial č. 2/2013 o miestnych daniach... “
predkladá starosta obce na rokovanie v súlade s ustanoveniami zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh VZN je v súlade s poslednými novelami zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Návrh VZN stanovuje a ukladá vyberanie miestnych daní a to za užívanie verejného
priestranstva, daň za ubytovanie a daň za jadrové zariadenie. Oproti predošlému VZN č. 2/2012 sme
z tohto návrhu presunuli miestnu daň za psa do VZN č. 1/2013. V návrhu VZN sa navrhuje
zvýšenie dane za užívanie verejného priestranstva a z 0,033 € na 0,066 € a zvýšenie dane za
ubytovanie z 0,10 € na 0,20 €. Návrh VZN č. 2/2013 v predloženom znení bol poslancami OZ
jednohlasne schválený.
7. Návrh komunitného plánu sociálnych služieb obce na r. 2012 - 2017
Povinnosťou obce v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je mať
vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb. Tento návrh sme dali vypracovať odborníkovi v
tejto oblasti Ing. Jozefovi Vidovi. Obsahom sú úlohy a ciele v oblasti sociálnych služieb na obdobie
5 rokov v oblasti prevencie, poradenstva a krízovej intervencie, aké sociálne služby treba vytvoriť,
aké sociálne skupiny potrebujú zvýšenú starostlivosť, aké má obec ľudské, materiálne a finančné
zdroje na poskytovanie sociálnych služieb. Zmyslom komunitného plánovania je taktiež aktivizácia
obyvateľstva a skvalitnenie poskytovania soc.služieb spoločným koordinovaným postupom,
posilňovanie sociálnej súdržnosti všetkých obyvateľov obce a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu
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a sociálnej izolácii jednotlivcov a skupín. Hlavným zámerom realizácie KPSS je spokojnosť
občanov s poskytovanými službami, zvýšenie kvality života, aktívny záujem ľudí o udržateľnosť a
rozvoj komunity obce.
Obec v prvom rade musí vypracovať VZN, ktoré sa bude týkať sociálnej problematiky a zásady
poskytovania finančnej výpomoci. Ku komunitnému plánu sociálnych služieb v predloženom znení
nemal nikto pripomienky ani pozmeňujúce návrh, hlasovaním poslancov OZ bol jednohlasne
prijatý.
8. Zámer obce odpredať časť pozemku parc.č. 249/1 a parc.č. 187 o výmere 230 m2 na základe
žiadosti o priamy odpredaj na stavebné účely
Obci bola predložená žiadosť p. Viktora Guzmana a manž. Noémi, o odpredaj pozemku parc.č.
187 o výmere 230 m2, ktorý sa nachádza medzi pozemkami p. Ondreja Póku a p. Ireny Szántóovej
za účelom výstavby rodinného domu. Geometrickým plánom žiadatelia odkupujú aj časť pozemku
p. Kolomana Košúka a časť pozemku od p. Ireny Szántó. K týmto z dôvodu vyrovnania hranice
pozemku bude na základe ich žiadosti vymeraná aj časť pozemku obce z parc.č. 249/1 (zelený pás
pri miestnej komunikácii).
Obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona o majetku obcí a v zmysle zásad hospodárenia
s majetkom obce prerokovalo žiadosť a jednohlasne sa zhodlo na zámere obce odpredať pozemok
parc.č. 187 o výmere 230 m2 a časť pozemku parc.č. 249/1 po vyčlenení plochy geometrickým
plánom priamym predajom žiadateľom manželom Guzmanovým, trvale bytom v Hornom Piale na
základe osobitného zreteľa, ktorým je, že odpredávané pozemky funkčne prislúchajú alebo budú
prislúchať k susediacemu pozemku vlastníka a že dôvodom kúpy je výstavba rodinného domu.
Zámerom obce je udržať ekonomicky činné obyvateľstvo, zvyšovanie počtu obyvateľstva a podpora
výstavby obytných stavieb v obci. Súčasne obecné zastupiteľstvo určuje cenu pozemku v sume 2,00
€ za m2.
9. Rôzne
a) Dňa 17.11.2012 so začiatkom o 14:00 hod. sa uskutoční slávnostné posedenie s dôchodcami, na
ktoré boli pozvaní dôchodcovia vo veku od 60 rokov veku, ktorých počet je 62. Starosta obce
objednal kultúrny program, spevokol z Tehly, ktorý príde zdarma, hudobnú skupina p. Kováča
bude stáť 100,- €, darčeky boli zakúpené – osušky, stolné kalendáre a nákupné tašky s erbom
obce. V rámci občerstvenia budú podávané zákusky, pagáče, minerálka a víno. Predbežná
kalkulácia výdavkov na osobu je 10,- €. Rozpočet výdavkov na túto akciu bol 300,- €, preto
starosta obce požiadal obecné zastupiteľstvo o odsúhlasenie navýšenia rozpočtu na túto položku
o sumu 320,- €. Obecné zastupiteľstvo hlasovaním jednohlasne prijalo zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č.2/2012 v položke č. 642014 na sumu 620,- € presunom z položky č.
642001 v sume 200,- € a z položky č. 642026 v sume 120,- €.
b) Oslavy dňa Mikuláša pre deti obce navrhuje starosta obce uskutočniť tou formou ako to bolo po
minulé roky, rozvozom balíčkov so sladkosťami deťom do veku 15 rokov, s koňom, vozom,
Mikulášom a jeho sprievodom rozprávkových postáv. V obci je 36 detí v rozhodujúcom veku.
Poslanci OZ sa zhodli na cene balíčkov 5,00 € na jedno dieťa. Starosta obce požiadal poslancov
o navýšenie rozpočtu o ďalšie finančné prostriedky a to o sumu 180,- €. Obecné zastupiteľstvo
hlasovaním jednohlasne prijalo ďalšiu zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2012 v
položke č. 642014 a to presunom 80,- € z položky 642026 a 100,- € z položky č. 637001
školenia, kurzy.
c) Príprava spoločného vianočného posedenia – bohoslužby katolíckej a reformovanej cirkvi
v kultúrnom dome. Termín posedenia bude dohodnutý s oboma farármi. Bude prichystané
občerstvenie pre predstaviteľov obce a oboch cirkví z reprezentačného a v rámci starosta obce
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navrhuje zakúpiť vianočné darčeky pre pánov farárov v hodnote do 20,- € na osobu. Obecné
zastupiteľstvo hlasovaním jednohlasne prijalo zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2012
v položke rozpočtu výdavkov č. 633016 reprezentačné, a to presunom 80,- € z položky č.
637001.
d) Starosta obce informoval prítomných o prebiehajúcej kontrole Najvyššieho kontrolného úradu
v oblasti rozpočtovníctva, účtovníctva, obstarávania, hospodárenia s majetkom, na mzdy, činnosť
stavebného úradu, na ochranu a výrub drevín, platné VZN a vnútorné smernice. Po prvej
konzultácii môžeme konštatovať, že nedošlo k závažnému porušeniu zákona v týchto oblastiach,
avšak kontrola ešte nie je ukončená. Ako nedostatok NKÚ vytýkalo, že nie je v obci obsadená
funkcia hlavného kontrolóra obce. Ďalšiu kontrolu v obci vykonal Obvodný úrad životného
prostredia Levice v oblasti výrubu drevín a ich ochrany a v oblasti odpadového hospodárstva.
Z tejto kontroly zatiaľ starostovi obce nebol predložený protokol.
e) Informácie o priebehu ROEP - v obci Horný Pial prebieha obnova registra evidencie pozemkov,
vlastníkom u ktorých zápisy boli zmenené boli oznámenia rozoslané spolu s poštovými
poukážkami na úhradu poplatkov správe katastra. Obci bol vyčíslený poplatok za ROEP v sume
285,41 €.
f) Starosta obce informoval poslancov, že na najbližšie decembrové zasadnutie zastupiteľstva je
potrebné pripraviť návrh všeobecne záväzného nariadenia k poplatkom za odpady a návrh
rozpočtu obce na roky 2013 – 2015. K návrhu VZN o poplatkoch za odpady prebehla rozprava,
v ktorej starosta obce informoval poslancov o dôležitých zmenách v novele zákona o miestnych
daniach aj v oblasti poplatku za odpady, najmä, že musí byť určená jednotná sadza poplatku pre
všetky kategórie fyzických osôb. Týmto zaniknú úľavy doteraz poskytované pre dôchodcov, deti
a tzv. chalupárov. Poslanci informácie z tohto bodu vzali na vedomie.
g) Obec od r. 2008 nemá zriadenú funkciu hlavného kontrolóra. Túto skutočnosť vytýkal aj orgán
kontroly NKÚ. Poslanci OZ poverujú starostu obce, dohodnúť so starostami okolitých obcí na
možnosti zriadenia funkcie spoločného hlavného kontrolóra pre viaceré obce a po dohode
spoločne vypísať výberové konanie.
h) Problematika prevádzkovania obecnej knižnice: Nakoľko obecná knižnica už tretí rok nevykazuje
žiadnu činnosť a o obnovu jej prevádzky je minimálny záujem, poslanci obecného zastupiteľstva
sa jednotne zhodli na tom že prevádzku knižnice na rok 2013 pozastavujú. Pokiaľ v priebehu roka
2013 obyvatelia obce neprejavia dostatočný záujem o obnovenie prevádzky, obecné
zastupiteľstvo rozhodne o jej definitívnom zrušení ku koncu budúceho roka.
i) Starosta obce predniesol svoj návrh na zakúpenie nového nábytku a zariadenia do kancelárie
starostu, nakoľko terajšie zariadenie je zastaralé, opotrebované a nie je reprezentatívne. Poslanci
poverujú starostu obce vykonaním prieskum trhu do najbližšieho zasadnutia OZ a zaradiť nákup
nábytku do rozpočtu obce pre rok 2013.
10. Interpelácie poslancov
Neboli prednesené ani prijaté žiadne interpelácie poslancov OZ na starostu obce.
11. Diskusia
Poslankyňa p. Maračeková navrhla vyrúbať stromový porast na miestnom cintoríne – tuju,
rastúcu pri hrobe jej svokra p. Tibora Maračeka, nakoľko výlučky z tejto tuje kvapkajú a znečisťujú
náhrobný kameň. Tieto výlučky z tuje sa dajú len veľmi ťažko očistiť. Starosta obce stav preverí
a v rámci možností vykoná opatrenia na odstránenie problému. V ďalšej diskusii sa poslanci OZ
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vyjadrovali k zisteniam v oblasti stavebníctva, k porušovaniu stavebného zákona občanmi našej
obce, k opakovaným porušenia zákona v oblasti zakladania divokých skládok odpadu.
12. Návrh na uznesenie
Starosta obce prečítal prítomným návrh na uznesenie OZ , ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice.
K jednotlivým uzneseniam sa hlasovalo priebežne jednotlivo, preto za tento návrh ako celok už
hlasovať nie je potrebné.
13. Záver
Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
ukončil.

V Hornom Piale, dňa 9.11.2012
Zapísala: Adriana Szántó
Overila : Milena Balážová
zástupca starostu obce

Ľudovít H ú d i k
starosta obce
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UZNESENIE
z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale
konaného dňa 9.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Piale :
A/ S c h v a ľ u j e :
uznesením č. 15/2012 –

Program zasadnutia OZ tak ako bol doplnený v bode č.9 Rôzne.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 12.11.2012
Ľudovít H ú d i k
starosta obce
uznesením č. 16/2012 -

Správu o hospodárení obce k 30.9.2012.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 12.11.2012
Ľudovít H ú d i k
starosta obce
uznesením č. 17/2012 -

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2013
z nehnuteľností a dani za psa tak ako to predložil starosta obce
Za:
0
Proti:
5
Zdržal sa:
0

o dani

V Hornom Piale, dňa 12.11.2012
Ľudovít H ú d i k
starosta obce
uznesením č. 18/2012 -

Pozmenený návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2013 o dani
z nehnuteľností a dani za psa tak, ako bolo dohodnuté v 5. bode rokovania.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 12.11.2012
Ľudovít H ú d i k
starosta obce
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uznesením č. 19/2012-

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2013 o miestnych
daniach za užívanie verejného priestranstva, z ubytovania a za jadrové
zariadenie v predloženom znení.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 12.11.2012
Ľudovít H ú d i k
starosta obce
uznesením č. 20/2012 -

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Horný Pial na obdobie rokov
2012 – 2017.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 12.11.2012
Ľudovít H ú d i k
starosta obce
uznesením č. 21/2012 -

zámer Obce Horný Pial odpredať pozemok parc.č. 187 o výmere 230 m2
a časť pozemku parc.č. 249/1 po vyčlenení plochy geometrickým plánom,
priamym predajom žiadateľovi Viktorovi Guzmanovi a manž. Noémi,
bytom v Hornom Piale, na základe osobitného zreteľa, ktorým je, že
odpredávané pozemky funkčne prislúchajú alebo budú prislúchať
k susediacemu pozemku budúceho vlastníka a že dôvodom kúpy je
výstavba rodinného domu. Zámerom obce je udržať ekonomicky činné
obyvateľstvo, zvyšovanie počtu obyvateľstva a podpora výstavby obytných
stavieb v obci. Obecné zastupiteľstvo určuje cenu pozemku v sume 2,00 €
za m2.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 12.11.2012
Ľudovít H ú d i k
starosta obce
uznesením č. 22/2012 -

Rozpočtové opatrenie č. 2/2012 zvýšením položky č. 642014 na sumu
620,- € presunom z položky č. 642001 v sume 200,- € a z položky č.
642026 v sume 120,- €.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 12.11.2012
Ľudovít H ú d i k
starosta obce
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uznesením č. 23/2012 -

Rozpočtové opatrenie č. 3/2012 a to presun 80,- € z položky 642026 a
100,- € z položky č. 637001 na položku č. 642014.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 12.11.2012
Ľudovít H ú d i k
starosta obce
uznesením č. 24/2012 -

Rozpočtové opatrenie č. 4/2012 a to presun 80,- € z položky č. 637001 na
položku č. 633016 reprezentačné.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 12.11.2012
Ľudovít H ú d i k
starosta obce
uznesením č. 25/2012 -

Pozastavenie činnosti obecnej knižnice v roku 2013.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 12.11.2012
Ľudovít H ú d i k
starosta obce

B/ P O V E R U J E :
uznesením č. 26/2012 -

starostu obce vykonaním prieskum trhu pre nákup nového nábytku
a zariadenia do kancelárie starostu do najbližšieho zasadnutia OZ a zaradiť
nákup nábytku do rozpočtu obce pre rok 2013.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 12.11.2012
Ľudovít H ú d i k
starosta obce
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uznesením č. 27/2012 -

starostu obce, dohodnúť sa so starostami okolitých obcí na možnosti
zriadenia funkcie spoločného hlavného kontrolóra pre viaceré obce a po
dohode spoločne vypísať výberové konanie.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
0
0

V Hornom Piale, dňa 12.11.2012
Ľudovít H ú d i k
starosta obce

C/ B e r i e n a v e d o m i e :
uznesením č. 28/2012 -

Informácie z kontroly uznesení.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 12.11.2012
Ľudovít H ú d i k
starosta obce
uznesením č. 29/2012 -

Informácie ktoré odzneli v bode č. 9.Rôzne.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 12.11.2012
Ľudovít H ú d i k
starosta obce
uznesením č. 30/2012 -

Informáciu z bodu rokovania č.10 Interpelácia poslancov.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 12.11.2012
Ľudovít H ú d i k
starosta obce
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