Zápisnica
z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale, konaného
dňa 22. februára 2013
prítomní: podľa prezenčnej listiny
program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájenie
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení a úloh
Voľba hlavného kontrolóra obce, určenie dňa nástupu do práce a schválenie platu HK
Prerokovanie a schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 4/2013 o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
na území obce Horný Pial
6. Prerokovanie a schválenie Zásad poskytovanie niektorých služieb obcou Horný Pial
7. Financovanie centier voľného času
8. Informácie o vypracovaní žiadosti na dotáciu z fondu NSK prostredníctvom OZ V dlani Hrona,
na oplotenie futbalového ihriska
9. Správa komisie o výsledku riadnej inventarizácie majetku k 31.12.2012
10. Rôzne organizačné opatrenia :
- poskytnutie dotácie zo ŠR na platy v školstve
- verejná vyhláška o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia na stavbu
cesty Lok – Horný Pial
- informácia o podaní sťažnosti starostami obcí na NSK a RSC k havarijnému stavu
cesty Lok – Horný Pial
- informácia o oprave žalúzií v kanceláriách
11. Interpelácie poslancov
12. Diskusia
13. Uznesenie
14. Záver
1. Zahájenie
Prítomných 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. Za členov návrhovej komisie boli
menovaní p. Ervin Majó, Viliam Macák a Alexander Varga.
3. Kontrola plnenia uznesení OZ a úloh
Na poslednom riadnom decembrovom zasadnutí OZ bolo prijatých 10 uznesení, ktoré mali
schvaľovací a prijímací charakter, resp. charakter vzatia na vedomie. Uznesenia prijaté na 5. A 6.
Mimoriadnom zasadnutí OZ mali taktiež len schvaľovací charakter. Termínované úlohy neboli
uložené Informáciu z kontroly uznesení poslanci OZ berú jednohlasne na vedomie.

1

4. Voľba hlavného kontrolóra obce, určenie dňa nástupu do práce a schválenie platu HK
a) Na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 15. februára 2013 bol uznesením
č.2/2013 schválený volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra obce. V zmysle tohto voľba
hlavného kontrolóra sa uskutočnila tajným hlasovaním.
Do výberového konania na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra sa prihlásili tri kandidátky:
1. p. Mgr. Ľuboslava Pappová z Levíc
2. p. Ing. Alžbeta Tatárová z Tekovských Lužian a
3. p. Mgr. Soňa Šuranská zo Želiezoviec
Všetky tri kandidátky splnili podmienky vypísané obcou do výberového konania a predložili
potrebné doklady. Po ich privítaní starosta obce udelil slovo všetkým trom kandidátkam, aby sa
v krátkosti predstavili.
Za členov volebnej komisie boli jednohlasne zvolení : Milena Balážová, Ervin Majó a Margita
Maračeková, za zapisovateľku Adriana Szántó. Za predsedu komisie si členovia zvolili Milenu
Balážovú.
Po vykonaní aktu voľby, predsedníčka prečítala zápisnicu a oboznámila prítomných
s výsledkami voľby. Za hlavnú kontrolórku s počtom platných hlasov 4 bola zvolená p. Mgr. Soňa
Šuranská. Zápisnica z voľby HK tvorí prílohu dokumentácie zasadnutia.
Starosta obce sa poďakoval volebnej komisii za vykonanie aktu voľby HK a prihláseným
kandidátkam za záujem a účasť vo výberovom konaní.
b) V zmysle schváleného volebného poriadku pre voľbu HK obce bod 19. Je dňom nástupu HK
do práce 1. deň nasledujúceho mesiaca po jeho zvolení do funkcie, čiže 1. marec 2013. Tento deň sa
začína funkčné obdobie HK, ktoré trvá podľa zákona o obecnom zriadení 6 rokov. Poslanci
jednohlasne schválili deň nástupu do práce HK Mgr. Šuranskej na 1.3.2013.
c) Plat hlavného kontrolóra podľa zákona o obecnom zriadení §18 c) ods. 1 a 2 je súčinom
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa
počtu obyvateľov obce, ktorý je v obciach do 500 obyvateľov 1,15. Pracovný úväzok HK bol
uznesením č. 1/2013 určený na 0,147, t.j. 5,5 hod. týždenne.
Prepočet platu HK: 786,- € x 1,15 = 903,90 €
Prepočet na úväzok 0,147 x 903,90 = 132,873 = 133,00 €
Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore. Obecné
zastupiteľstvo môže HK priznať mesačnú odmenu až do výšky 30% jeho mesačného platu. Obecné
zastupiteľstvo rozhodlo, že zatiaľ takúto odmenu hlavnému kontrolórovi nepriznáva a že HK bude
odmeňovaná podľa zákona o obecnom zriadení.
5. Prerokovanie a schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 4/2013 o
spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp na území obce Horný Pial
Návrh ,,Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial č. 4/2013 o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce
Horný Pial“ je nariadením obligatórnym.
Podľa § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v
znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách“)
obec vydáva všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd podľa miestnych podmienok.
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Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa dočasne obmedzuje užívanie pitnej vody, má
charakter fakultatívny a jeho prijatie je potrebné len, ak v obci nastáva stav nedostatku pitnej vody.
Všeobecne záväzné nariadenie o zneškodňovaní žúmp je potrebné prijať v prípade, ak v obci
obyvatelia zneškodňujú odpadové vody formou žumpy.
Návrh VZN č. 4/2013 bol zverejnený na webovom sídle obce a na úradnej tabuli v dňoch 1. – 15.
2.2013. V zákonnej lehote nebol pripomienkovaný, preto je predložený v tom znení ako bol návrh
pripravený. Po jeho prerokovaní poslanci návrh VZN č. 4/2013 jednohlasne schválili.
6. Prerokovanie a schválenie Zásad poskytovanie niektorých služieb obcou Horný Pial
Návrh ,,Zásad poskytovania niektorých služieb Obcou Horný Pial“ je predložený na
prerokovanie a schválenie Obecnému zastupiteľstvu v Hornom Piale v súlade s ustanovením § 4
ods. 3 § 11 ods. 4 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v súlade s ,, Všeobecne záväzným nariadením Obce Horný Pial č. 4/2012 o zásadách hospodárenia
s majetkom obce Horný Pial“.
Obec Horný Pial k dnešnému dňu nemala schválené zásady poskytovania niektorých služieb
obcou, tieto sa poskytovali v minulosti iba na základe prijatých uznesení.
Po prerokovaní poslanci OZ zásady poskytovania niektorých služieb obcou a cenník služieb
jednohlasne chválili.
7. Financovanie centier voľného času
Ak obec nemá vo svojom území zriadené žiadne centrum voľného času (ďalej len ,,CVČ“), vo
všeobecne záväznom nariadení neurčuje podrobnosti financovania CVČ. Obci zostáva iba cez
koeficient 1,1 prepočítať, koľko financií jej na záujmové aktivity pripadá z výnosu z daní z príjmov
fyzických osôb a len túto sumu rozdelí na mimo obecné CVČ podľa rozsahu ich činnosti, aby na to
nedoplatila, pričom výška finančných prostriedkov, ktoré poskytne, bude závisieť od toho, koľko
žiadostí a na koľko detí budú požadovať zriaďovatelia CVČ.
Obec, ktorá nemá na svojom území CVČ a bude financovať CVČ mimo územia svojej obce,
musí mať dohodu (zmluvu) o poskytovaní finančných prostriedkov a spôsobe ich kontroly.
Prepočítaná výška financií z podielových daní určených pre rok 2013 pre našu obec je 1693,12 EUR
podľa počtu detí vo veku od 5 do 15 rokov. Podielové dane nie sú účelovo viazané, to ako ich obec
prerozdelí, je v úplnej autonómii obce, aj keď obec má napočítané finančné prostriedky na školské
zariadenie, ale reálne ich tam nepotrebuje, môže ich použiť v obci na akýkoľvek iný účel, napr. ako
rezervu na kapitálové výdavky v budúcich rokoch alebo na podporu starostlivosti obce o mládež v
zmysle zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou (§ 6, § 14 ods. 1 písm. b) a § 15.).
Odporúča sa túto finančnú čiastku preukázateľne ale použiť na podporu starostlivosti o mládež.
Poslanci OZ problematiku financovania CVČ prerokovali a rozhodli, že obec Horný Pial
neposkytne finančné prostriedky žiadnemu CVČ a čiastku z podielových daní použije podľa
vlastného uváženia.
8. Informácie o vypracovaní žiadosti na dotáciu z fondu NSK prostredníctvom OZ V dlani
Hrona, na oplotenie futbalového ihriska
Obec Horný Pial je členom občianskeho združenia MAS V dlani Hrona. Starosta obce
informoval poslancov, že Prostredníctvom OZ obec pripravila projekt a žiadosť o poskytnutie
dotácie LEADER z Nitrianskeho samosprávneho kraja na financovanie úpravy verejného
priestranstva – výsadbu drevín, obnovu verejnej zelene, obnovu lavičiek a výmenu oplotenia
futbalového ihriska. Projekty obcí posudzuje komisia pri OZ V dlani Hrona, ktorá ich ďalej
postupuje na NSK. Poslanci OZ informáciu starostu obce zobrali na vedomie.
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9. Správa komisie o výsledku riadnej inventarizácie majetku k 31.12.2012
Na základe príkazu starostu obce č. 1/2012 inventarizačná komisia v zložení Viliam Macák
(predseda), Alexander Varga a Adriana Szántó (členovia) vykonali riadnu fyzickú a dokladovú
inventarizáciu všetkého majetku obce k 31.12.2012. Starostovi obce predložili na schválenie
inventarizačné súpisy v počte 27 strán a inventarizačný zápis. Neboli zistené žiadne rozdiely medzi
skutkovým a účtovným stavom majetku.
Poslanci OZ správu predsedu inventarizačnej komisie zobrali na vedomie.
10. Rôzne
a) Starosta obce informoval prítomných poslancov o prijatí dotácie z MFSR na financovanie platov
v školstve, ktoré boli poskytnutým všetkým obciam podľa počtu detí navštevujúcich základné
školy. Sumu 57,- € obec, ktorá nie je zriaďovateľom základnej školy, resp. školského
zariadenia, tieto prostriedky poukáže obciam, zariadenia ktorých navštevujú žiaci z predmetnej
obce.
b) Na úradnej tabuli obce bola zverejnená v dňoch 8. – 22. 2. 2013 verejná vyhláška o začatí konania
o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho
konania pre stavbu cesty II/580 Horný Pial – Lok. Predmetná komunikácia je v správe NSK.
Podľa predbežných informácií od kompetentných orgánov sa tento projekt zruší a bude
pripravený nový na opravu komunikácie od obce Kalná nad Hronom po koniec obce Beša –
Barak.
c) Starosta obce informoval prítomných že začiatkom februára starostovia obcí Lok, Horný Pial
a Beša spoločne napísali sťažnosť na NSK a RSC vo veci havarijného stavu cesty medzi týmito
obcami. Na základe tejto sťažnosti predstavitelia NSK vykonali miestnu obhliadku za účasti
starostu obce Lok a prisľúbili opravu zaliatím výtlkov. Na kompletnú rekonštrukciu cesty zatiaľ
NSK nemá finančné prostriedky.
d) Starosta obce informoval prítomných, že v rámci údržby bolo potrebné vymeniť žalúzie na dvoch
oknách v kancelárii Ocú a opraviť jednu v kancelárii starostu obce.
11. Interpelácie poslancov
Neboli prednesené ani prijaté žiadne interpelácie poslancov OZ na starostu obce.
12. Diskusia
Poslanec p. Macák mal otázku na starostu obce, že ako je to s financovaním a doručovaním
Pohronia do domácností v obci. Starosta obce informoval, že na základe vlastného rozhodnutia
podpísal dohodu s Pohroním na dodávku týždenníka Pohronie a jeho prílohy samosprávnych novín
v počte 100 ks týždenne. Za finančnú čiastku 300,00 € ročne obec má priestor pol strany na
zverejňovanie informácií, oznamov a článkov z vlastnej činnosti a taktiež môže poskytnúť priestor
na zverejňovanie oznamov pre občanov a podnikateľov obce. Pohronie s prílohou obdrží zdarma
každá domácnosť.
Poslanec p. Majó mal pripomienku k spoplatneniu poskytnutia kuka nádoby mladej rodine
Krivočenkových do bytovky, nakoľko v minulosti boli kuka nádoby poskytované novým rodinám
a domácnostiam zdarma. Poslanec p. Macák ako dlhodobý poslanec túto informáciu potvrdil.
Starosta obce prisľúbil vec preveriť v starých zápisniciach obecného zastupiteľstva, či na
poskytovanie kuka nádoby zdarma existuje uznesenie OZ.
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13. Návrh na uznesenie
Predseda návrhovej komisie p. Majó 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.

V Hornom Piale, dňa 22.2.2013
Zapísala: Adriana Szántó
Overila : Milena Balážová
zástupca starostu obce

Ľudovít H ú d i k
starosta obce

5

UZNESENIE
z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale
konaného dňa 22.2.2013
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Piale
uznesením č.3/2013 –

schvaľuje program 11. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
V Hornom Piale tak ako bol uvedený v pozvánke.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 22.2.2013
uznesením č.4/2013 –

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

V Hornom Piale, dňa 22.2.2013
uznesením č.5/2013 –

Ľudovít Húdik, starosta obce

volí členov volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra obce a to p.
Milenu Balážovú, Margitu Maračekovú a Ervina Majó
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 22.2.2013
uznesením č. 6/2013 –

Ľudovít Húdik, starosta obce

Ľudovít Húdik, starosta obce

určuje zapisovateľa volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra
obce a to p. Adrianu Szántó
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 22.2.2013

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesením č. 7/2013 –

tajným hlasovaním volí p. Mgr. Soňu Šuranskú za hlavného
kontrolóra obce Horný Pial.
Za:
4z5
Zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 22.2.2013
uznesením č. 8/2013 -

určuje deň nástupu novozvoleného hlavného kontrolóra obce do práce na
1.3.2013.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 22.2.2013
uznesením č. 9/2013 –

Ľudovít Húdik, starosta obce

schvaľuje plat hlavnému kontrolórovi obce prepočítaný podľa platného
koeficientu a určeného pracovného úväzku podľa § 18c) ods. 1 a 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Za:
5
Proti:
0
zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 22.2.2013
uznesením č.10/2013 –

Ľudovít Húdik, starosta obce

Ľudovít Húdik, starosta obce

A. konštatuje, že
prerokovalo návrh ,,Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial č.
4/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Horný
Pial“.
B. uznáša sa
na vydaní ,,Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial č. 4/2013
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Horný Pial“ podľa
predloženého návrhu.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 22.2.2013

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesením č. 11/2013 -

A. konštatuje, že
prerokovalo návrh ,,Zásad poskytovania niektorých služieb Obcou Horný
Pial“
B. schvaľuje
,,Zásady poskytovania niektorých služieb Obcou Horný Pial“ podľa
predloženého návrhu.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 22.2.2013
uznesením č.12/2013 -

A. konštatuje, že
prerokovalo problematiku financovania centier voľného času .
B. neschvaľuje
financovanie žiadneho centra voľného času mimo územia obce Horný
Pial.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 22.2.2013
uznesením č.13/2013 –

Ľudovít Húdik, starosta obce

berie na vedomie správu inventarizačnej komisie o výsledkoch
vykonanej riadnej inventarizácie majetku obce k 31.12.2012
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 22.2.2013
uznesením č.15/2013 –

Ľudovít Húdik, starosta obce

berie na vedomie informáciu o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie
na NSK na úpravu okolia, výsadbu stromčekov a oplotenie futbalového
ihriska
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 22.2.2013
uznesením č.14/2013 –

Ľudovít Húdik, starosta obce

Ľudovít Húdik, starosta obce

berie na vedomie informácie starostu obce, ktoré odzneli v bode Rôzne.
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0

V Hornom Piale, dňa 22.2.2013

Ľudovít Húdik, starosta obce
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