Zápisnica
z 10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale, konaného
dňa 13. decembra 2012

prítomní: podľa prezenčnej listiny
program:
1.Zahájenie
2.Schválenie programu zasadnutia
3.Kontrola plnenia uznesení a úloh
4.Prerokovanie a schválenie návrhu Programového rozpočtu hospodárenia obce na roky 2013 –
2015 a rozpočtu hospodárenia na roky 2013 - 2015
5.Návrh rozpočtových opatrení k úpravám rozpočtu hospodárenia obce pre rok 2012
6.Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2013 o poplatku za odpady a drobné stavebné
odpady
7.Prerokovanie žiadosti o vydanie súhlasu k umiestneniu stávkového terminálu do pohostinstva
PUB u Terky
8.Schválenie návrhu starostu obce na poskytnutie ročných odmien členom obecného zastupiteľstva
9.Schválenie plánu zasadnutí OZ v roku 2013
10. Rôzne organizačné opatrenia
a) informácia o závere z vykonanej kontroly NKÚ
b) informácie k príprave spoločného vianočného posedenia členov reform. a katolíckej
cirkvi
c) Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2012
11. Interpelácie poslancov
12. Diskusia
13. Uznesenie
14. 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. 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
Na poslednom novembrovom zasadnutí OZ bolo prijatých 17 uznesení. Uznesenia č. 15/2012
až 21 /2012 mali schvaľovací a prijímací charakter, uznesenia č. 22, 23 a 24 o prijatí rozpočtových
opatrení boli splnené zmenou rozpočtu vo výdavkových položkách . Uznesenie č. 27/2012 ktorým
OZ poverilo starostu obce dohodnúť sa so starostami okolitých obcí na možnosti zriadenie funkcie
spoločného hlavného kontrolóra zatiaľ splnené nebolo. Pokiaľ však k dohode nedôjde, naša obec
bude musieť vypísať výberové konanie na obsadenie funkcie sama. Nesplnenie tejto zákonnej
povinnosti nám bolo vytýkané aj v protokole z kontroly NKÚ a obec musí prijať účinné opatrenia
na odstránenie nedostatku a do 31.1.2013 podať správu NKÚ o ich splnení alebo plnení.
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Uznesením č. 28/2012 bol starosta obce poverený vykonať prieskumu trhu pre nákup nového
nábytku do kancelárie starostu obce - toto uznesenie bolo splnené a na základe prieskumu
o preverenie najnižšej ceny a využitie výhodnej akciovej cenovej ponuky aj s poskytnutím ďalších
zliav bola zakúpená nábytková zostava a dve kancelárske stoličky v obch. dome Sconto v Nitre už
v tom to roku, napriek tomu, že OZ odporučilo zaradiť nákupy do rozpočtu r. 2013. Celková cena
zostavy a 2 ks stoličiek bola 868,90 €. Uznesenia č. 29 – 31 /2012 boli uzneseniami o zobratí na
vedomie.
Informáciu z kontroly uznesení poslanci OZ berú jednohlasne na vedomie.
4. Prerokovanie a schválenie návrhu Programového rozpočtu hospodárenia obce na roky 2013 –
2015 a rozpočtu hospodárenia na roky 2013 - 2015
Starosta obce preložil návrh na prerokovanie a schválenie ,,Programového rozpočtu Obce
Horný Pial na roky 2013 – 2015“ a návrh rozpočtu Obce Horný Pial na roky 2013 – 2015 . Materiál
bol poslancom doručený na naštudovanie vopred, nikto nemal výhrady ani pozmeňujúce návrhy
k návrhu rozpočtu. Zverejnenie návrhu ,,Programového rozpočtu Obce Horný Pial na roky 2013 –
2015“ a návrhu rozpočtu Obce Horný Pial na roky 2013 – 2015 prebehlo v súlade s § 9 ods. 2
zákona SNR č. 369/1990 Zb. na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce v termíne od
25.11.2012 do 10.12.2012. Lehota na uplatňovanie pripomienok fyzických a právnických osôb
k vyvesenému návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade
končila dňom 5. december 2012. Počas tejto lehoty Obec Horný Pial nezaevidovala k predloženým
návrhom žiadne pripomienky od fyzických či právnických osôb.
Starosta obce vyzval poslancov k schváleniu programového rozpočtu a riadneho rozpočtu obce
na rok 2013 a návrhy rozpočtov na roky 2014 a 2015 odporučil vziať len na vedomie, nakoľko tieto
pre obec nie sú záväzné. Hlasovaním bol preložený návrh jednohlasne prijatý.
5. Návrh rozpočtových opatrení k úpravám rozpočtu hospodárenia obce pre rok 2012
Starosta obce predložil písomný návrh na rozpočtové opatrenia č. 5/2012 o zmenách rozpočtu
obce pre rok 2012, nevyhnutných na vyrovnanie rozpočtu a reálnych výdavkov už uskutočnených
a očakávaných do konca r. 2012. Zmeny navrhol uskutočniť presunom v rámci rozpočtovaných
položiek výdavkov bez zmeny celkových rozpočtovaných výdavkov. Návrh materiálu poslanci
obdŕžali vopred, nikto nemal výhrady ani pozmeňujúce návrhy, preto Rozpočtové opatrenie č.
5/2012 poslanci OZ jednohlasne schválili.
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2013 o poplatku za odpady a drobné
stavebné odpady
Návrh ,,Všeobecne záväzného nariadenia obce Horný Pial o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2013“ predložil starosta obce na prerokovanie Obecnému
zastupiteľstvu v Hornom Piale v súlade s § 6 ods. 2, § 4 ods. 3 písm. c) a § 11 ods. 4 písm. d), e) a
g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Výška navrhovaných poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v
predloženom návrhu všeobecne záväzného nariadenia predstavuje reálnu a aktuálnu potrebu Obce
Horný Pial na pokrytie výdavkov obce súvisiacich s nakladaním a likvidáciou vyššie uvedeného
odpadu tvoriaceho sa na území obce Horný Pial. Prepočítané náklady na 1 obyvateľa dosahujú sumu
cca 15,55 € za rok. Návrh VZN upravuje sadzby poplatkov, pričom sadzba pre fyzické osoby je
jednotná bez rozlíšenia statusu dôchodcu alebo detí v neproduktívnom veku a to v sume 13,32 € za
rok. Pri tomto prepočte bude obec hradiť z vlastného rozpočtu približne 15 % nákladov na
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likvidáciu KO. Obecné zastupiteľstvo sa jednohlasne uznieslo sa na vydaní VZN č. 3/2013v
predloženom znení.
7. Prerokovanie žiadosti o vydanie súhlasu k umiestneniu stávkového terminálu do pohostinstva
PUB u Terky
Spoločnosť SYNOT TIP s.r.o z Popradu požiadala našu obec o predbežný súhlas k umiestneniu
stávkového terminálu do pohostinstva PUB u Terky. Obci patrí príjem mesačného podielu 0,5% z
hernej istiny. Podľa zákona o hazardných hrách je hazardnou hrou aj stávkový terminál, ktorý
možno prevádzkovať len na základe licencie udelenej obcou. Licencia sa udeľuje v správnom
konaní za určených podmienok. Poslanci nemali k žiadosti výhrady a jednohlasne sa uzniesli na
udelení predbežného súhlasu k umiestneniu stávkového terminálu.
8. Návrh starostu obce na poskytnutie ročných odmien členom obecného zastupiteľstva
V zmysle článku 3 odst. 5 Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného
zastupiteľstva v Hornom Piale zo dňa 21.1.2011 starosta obce navrhol Obecnému zastupiteľstvu
v Hornom Piale schváliť poskytnutie riadnej odmeny za účasť na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva a poskytnutie mimoriadnej odmeny poslancom OZ za aktívnu účasť pri organizovaní
kultúrnych a športových akcií organizovaných obcou a zvýšenú náročnosť pri výkone funkcie v
roku 2012 každému poslancovi rovnakou sumou 150,00 €. Návrh bol poslancami jednohlasne
schválený.
9. Schválenie plánu zasadnutí OZ v roku 2013
Starosta obce predložil na schválenie plán zasadnutí OZ v roku 2013. OZ podľa zákona
o obecnom zriadení je povinné zasadať minimálne raz za 3 mesiace, v ostatných prípadoch podľa
potreby. Navrhnuté sú termíny: 22.2., 24.5., 23.8., 22.11. Voči navrhnutým termínom neboli
vznesené žiadne pripomienky a neboli predložené ani pozmeňujúce návrhy, preto OZ plán zasadnutí
v predloženom znení schválilo jednohlasne.
10. Rôzne
a) Starosta obce informoval prítomných poslancov o ukončení kontroly Najvyšším kontrolným
úradom na našom obecnom úrade, ktorej závery sú pre obec veľmi pozitívne. Neboli zistené
žiadne porušenia zákonov, okrem zistených drobných nedostatkov v účtovníctve a nesplnenia
povinnosti mať v obci hlavného kontrolóra. Poslanci sa dohodli, že začiatkom roku na
samostatnom zasadnutí OZ budú dohodnuté podmienky na vypísanie výberového konania na
obsadenie tejto funkcie.
b) Starosta obce informoval poslancov a prítomných o dohodnutom termíne akcie spoločnej
bohoslužby a predvianočného posedenia občanov, členov oboch miestnych cirkví, ktoré sa
uskutoční dňa 22.12.2012 so začiatkom o 18.30 hod. v miestnom kultúrnom dome.
c) Starosta obce informoval o vydaní Príkazu starostu obce č. 1/2012 k vykonaniu riadnej
inventarizácie majetku obce k 31.12.2012 a menoval komisiu pre vykonanie inventarizácie: za
predsedu komisie menoval p. Viliama Macáka, za členov p. Alexandra Vargu a p. Adrianu
Szántó.
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11. Interpelácie poslancov
Neboli prednesené ani prijaté žiadne interpelácie poslancov OZ na starostu obce.
12. Diskusia
Členovia hudobnej skupiny Eva dala Adamovi, p. Matej Kuba a p. Ján Lénárth ml. predniesli
poslancom OZ požiadavku na poskytnutie finančnej alebo materiálnej pomoci na zabezpečenie
pripravovanej kultúrnej akcie Pialfest, v lete 2013. V diskusii sa poslanci predbežne dohodli, že
mládeži bude zdarma poskytnuté futbalové ihrisko, elektrická energia, voda a zakúpi sa materiál na
výrobu pódia s tým, že pódium zostáva v majetku obce a bude využitý aj na iné kultúrnospoločenské akcie. Nakoľko hudobná skupina nie je registrovaná a jej členovia nemajú živnostenské
oprávnenie, nie je možné poskytnúť finančnú dotáciu.
13. 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.
14. Záver
Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu účasť na
dnešnom zasadnutí a rokovanie ukončil. Zároveň sa všetkým prítomným poďakoval za celoročnú
spoluprácu, za pravidelnú účasť na rokovaniach OZ a k nadchádzajúcim sviatkom poprial všetkým
veľa pohody a do nového roka veľa zdravia, osobných aj pracovných úspechov.

V Hornom Piale, dňa 13.12.2012
Zapísala: Adriana Szántó
Overila : Milena Balážová
zástupca starostu obce

Ľudovít H ú d i k
starosta obce
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UZNESENIE
z 10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale
konaného dňa 13.12.2012
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Piale :
A/ S C H V A Ľ U J E :
uznesením č. 31/2012 –

program 10. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hornom
Piale tak ako bol uvedený v pozvánke.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 13.12.2012
uznesením č. 32/2012 –

1. ,,Programový rozpočet Obce Horný Pial na roky 2013 – 2015“ podľa
predloženého návrhu.
2. rozpočet Obce Horný Pial na rok 2013 podľa predloženého návrhu.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 13.12.2012
uznesením č. 33/2012 –

Ľudovít Húdik, starosta obce

zmeny v rozpočte hospodárenia obce na rok 2012 rozpočtovým
opatrením č.5/2012 tak ako ich predložil v návrhu starosta obce.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 13.12.2012
uznesením č. 34/2012 –

Ľudovít Húdik, starosta obce

Ľudovít Húdik, starosta obce

plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v Hornom Piale
v roku 2013: 22.2., 24.5., 23.8. a 22.11.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 13.12.2012

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesením č. 35/2012 -

vyplatenie ročných odmien členom obecného zastupiteľstva v Hornom
Piale za rok 2012 podľa predloženého návrhu starostu obce v zmysle
zásad odmeňovania členov obecného zastupiteľstva v sume 150,00 €
každému poslancovi .
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 13.12.2012

Ľudovít Húdik, starosta obce

B/ U Z N Á Š A S A:
uznesením č. 36/2012 –

na vydaní
,,Všeobecne záväzného nariadenia obce Horný Pial
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.
3/2013“ podľa predloženého návrhu.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 13.12.2012
uznesením č. 37/2012 –

Ľudovít Húdik, starosta obce

na udelení súhlasu obce k prevádzkovaniu stávkového terminálu v Pube
u Terky v Hornom Piale č. 53 spoločnosti SYNOT TIP Podprad.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 13.12.2012

Ľudovít Húdik, starosta obce

C/ B E R I E N A V E D O M I E:
uznesením č. 38/2012 –

informácie starostu obce o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 13.12.2012

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesením č. 39/2012 -

rozpočet Obce Horný Pial na roky 2014 – 2015 podľa predloženého
návrhu.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 13.12.2012
uznesením č. 40/2012 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

informácie starostu obce, ktoré odzneli v bode č. 10 Rôzne.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 13.12.2012

Ľudovít Húdik, starosta obce
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