Zápisnica
z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale, konaného dňa
24.5.2013
prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
– vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
– určí: Ľudovít Húdik, starosta obce
– volia: poslanci OZ
3. Návrh programu 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale
– predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
4. Kontrola plnenia uznesení
– vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce a Mgr. Soňa Šuranská, hlavný kontrolór
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný Pial na I. a II.
polrok 2013
– predkladá: Mgr. Soňa Šuranská, hlavný kontrolór
6. Správa o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra Obce Horný Pial (obdobie marec
– apríl 2013)
– predkladá: Mgr. Soňa Šuranská, hlavný kontrolór
7. Návrh Záverečného účtu Obce Horný Pial za rok 2012
– predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce a Adriana Szántó, samostatná referentka
Obce Horný Pial
8. Výročná správa obce Horný Pial za rok 2012
– predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce a Adriana Szántó, samostatná referentka
Obce Horný Pial
9. Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok roku 2013
– predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce a Adriana Szántó, samostatná referentka
Obce Horný Pial
10. Prerokovanie platu starostu obce Horný Pial
– predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
11. Prerokovanie platu hlavného kontrolóra Obce Horný Pial
– predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
12. Rôzne :
– oprava miestnych komunikácií v obci
– príprava akcie na deň detí
– príprava futbalového turnaja
– návrh na zorganizovanie zájazdu na kúpalisko v období prázdnin
– informácia o stave žiadosti na dotáciu z fondu NSK prostredníctvom OZ V dlani
Hrona, na oplotenie futbalového ihriska
– príprava realizácie dostavby chodníka smerom na žel. stanicu
13. Interpelácie poslancov
14. Diskusia
15. Záver
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1.

Otvorenie zasadnutia

Prítomných privítal a zasadnutie viedol starosta obce. Konštatoval, že sú prítomní štyria
členovia obecného zastupiteľstva, čím je zasadnutie uznášania schopné.
2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

Poslanec p. Viliam Macák sa dostavil na zasadnutie o 18:10 hod. Rokovanie od tohto
momentu pokračovalo s plným počtom poslancov.
Za overovateľa zápisnice starosta obce určil Milenu Balážovú a za zapisovateľku
Adrianu Szántó. Za členov návrhovej komisie boli zvolení p. Alexander Varga, Viliam
Macák a Ervín Majó.
3.

Návrh programu 12.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia a po jeho
jednohlasnom schválení pristúpil k ďalšiemu bodu rokovania.
4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrola plnenia prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale
z predchádzajúcich rokovaní sa vykonáva v súlade s platným Rokovacím poriadkom
Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale zo dňa 21.01.2011.
Na 11. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale neboli prijaté uznesenia s
termínovanou úlohou. Všetky uznesenia mali charakter vzatia na vedomie, resp.
schvaľovania. Kontrolu uznesení vykonala pani hlavná kontrolórka a taktiež starosta obce.
Materiály k tomuto bodu rokovania tvoria prílohu zápisnice z dnešného rokovania.
Informácie, ktoré odzneli v tomto bode rokovania prítomní poslanci vzali na vedomie.
5.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný Pial na I. a II.
polrok 2013

V zmysle § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov je povinnosťou hlavného kontrolóra obce predložiť na vedomie
obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti 1 krát za šesť mesiacov. HK obce p. Mgr.
Šuranská predložila návrh kontrolnej činnosti na obdobie mesiacov marec – jún 2013.
Súčasne predložila plán kontrolnej činnosti aj na 2. polrok 2013, nakoľko najbližšie
zasadnutie OZ bude až v auguste 2013. Materiály poslanci obdržali vopred. Ku predloženým
plánom kontrolnej činnosti poslanci nemali pripomienky a jednohlasne vzali na vedomie.
Súčasne jednohlasným hlasovaním poverili Mgr. Šuranskú výkonom kontrolnej činnosti v 1.
aj v 2. polroku 2013 v zmysle zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe a zákona č.
502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Návrhy plánov kontrolnej činnosti tvoria súčasť dokumentácie z dnešného
rokovania.
6.

Správa o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra obce za obdobie marec – apríl
2013

Na základe § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov je úlohou hlavného kontrolóra predkladať priamo obecnému
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zastupiteľstvu správu o výsledkoch kontroly a to na najbližšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Správu HK poslanci vopred obdržali a mohli si prečítať. Predložená správa
tvorí prílohu zápisnice z dnešného rokovania.
Poslanec p. Majó požiadal kontrolórku obce o vysvetlenie ku kontrolnému zisteniu vo
veci nesúladu vnútornej smernice o finančnej kontrole so zákonom. Súčasne starosta obce
spomenul, že kontrolné zistenie bolo odstránené a k vnútornej smernici vydal dňa 15.5.2013
dodatok č. 1.
Informácie ktoré odzneli v tomto bode rokovania poslanci jednohlasne vzali na
vedomie a starosta obce pristúpil k ďalšiemu bodu rokovania.
7.

Návrh záverečného účtu Obce Horný Pial za rok 2012

Návrh ,,Záverečného účtu Obce Horný Pial za rok 2012“ je predložený Obecnému
zastupiteľstvu v Hornom Piale na schválenie v súlade s § 4 ods. 3 písm. b) a § 11 ods. 4 písm.
b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16
zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Pred schválením sa návrh záverečného účtu obce a návrh záverečného účtu vyššieho
územného celku predkladá na verejnú diskusiu podľa osobitného predpisu. Návrh
Záverečného účtu obce bol zverejnený na webovej stránke obce a na úradnej tabuli obce a do
stanoveného termínu 19.5.2013 neboli vznesené zo strany občanov žiadne pripomienky.
Návrh Záverečného účtu obce za rok 2012 poslanci obdržali vopred spolu so stanoviskom
hlavnej kontrolórky. Materiály tvoria dokumentáciu z dnešného rokovania. K predloženému
návrhu záverečného účtu poslanci nemali žiadne otázky ani pripomienky a celoročné
hospodárenie obce za rok 2012 jednohlasne schválili bez výhrad.
8.

Výročná správa obce Horný Pial za rok 2012

,,Výročná správa obce Horný Pial za rok 2012“ je predložená Obecnému zastupiteľstvu
v Hornom Piale na vedomie v súlade s § 20 zákona č. 431/2002 o účtovníctve.
Výročná správa bola a je zverejnená na webovej stránke obce a tiež tvorí prílohu zápisnice
z dnešného rokovania. Poslanci OZ nemali pripomienky a správu jednohlasne vzali na
vedomie.
9.

Plnenie rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2013

Plnenie rozpočtu, jeho čerpanie a návrh na schválenie výsledku plnenia rozpočtu za I.
štvrťrok roku 2013 je predložené na prerokovanie Obecnému zastupiteľstvu v Hornom Piale
v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
K výkazu o plnení rozpočtu hospodárenia obce k 31.3.2013 poslanci nemali pripomienky
a výsledok rozpočtového hospodárenia za 1. štvrťrok jednohlasne schválili. Predložená
správa tvorí prílohu dokumentácie z dnešného rokovania.
10. Prerokovanie platu starostu obce
Základný plat starostu obce sa na základe platnosti zákona č. 253/1994 Zb. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov, ktorý bol novelizovaný prijatím zákona č. 154/2011 Z. z. s účinnosťou od
01.06.2011, vypočítava ako súčin priemernej mzdy v národnom hospodárstve za
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predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa veľkosti obce. Novela spomínaného
zákona určila, že plat starostu odsúhlasený obecným zastupiteľstvom podľa § 3 ods. 1 alebo
podľa odseku 2 tohto zákona musí byť v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
uvedený v presnej výške stanovenej v eurách. Zároveň určila aj to, že podľa § 4 ods. 4 obecné
zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje a to aj v súvislosti so zmenou
priemernej mzdy. Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne o plate starostu podľa zákona č.
253/1994 Zb. v znení neskorších predpisov, patrí starostovi plat podľa § 3 ods. 1 tohto
zákona. Plat sa starostom obcí upravuje spätne s účinnosťou od 1.januára.
1. 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:
priemerná mzda x násobok (podľa počtu obyv.) = plat pred zaokrúhlením
805 EUR

x

príslušný násobok 1,49

= plat 1199,45 EUR

Plat starostu nemôže byť nižší ako takto vypočítaný plat. Plat sa podľa zákona zaokrúhľuje na
celé eurá nahor.
2. Obecné zastupiteľstvo podľa ods. 2 § 4 Zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov môže
plat (určený podľa § 3 ods. 1) zvýšiť až o 70 %. Návrh na zvýšenie platu starostu nebol
predložený.
Starostovi obce bol s účinnosťou od 1.1.2013 schválený plat podľa § 3 ods. 1 Zákona č.
253/1994 Z.z. v sume 1200,00 EUR.
11. Prerokovanie platu hlavného kontrolóra obce
Výška platu hlavného kontrolóra je vypočítaná podľa § 18c ods. 1 písmena a), ods. 2
a ods. 4 zákona o obecnom zriadení, čo znamená že plat hlavného kontrolóra je súčinom
priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu
podľa počtu obyvateľov príslušnej obce. Výška platu hlavného kontrolóra obce sa mení
každý rok práve v súvislosti so zmenou priemernej mzdy. Plat sa upravuje aj kontrolórom
rovnako ako starostom obci so spätnou účinnosťou k 1. Januáru. Nakoľko pani kontrolórka
nastúpila do funkcie 1.3.2013, jej plat bude upravený k tomuto dátumu.
V závislosti k dohodnutému pracovnému pomeru na kratší pracovný čas je plat
hlavného kontrolóra prepočítaný na dohodnutý 14,66 % úväzok .
V súlade s § 18c ods. 5 zákona o obecnom zriadení môže obecné zastupiteľstvo hlavnému
kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z jeho mesačného platu.
1. V zmysle ust. § 18c ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov je plat hlavného kontrolóra Obce Horný Pial určený nasledovne:
priemerná mzda x násobok (podľa počtu obyv.) = základ platu pred zaokrúhlením
805 EUR x
príslušný násobok 1,15
= plat 925,75 EUR
vypočítaný základ platu x dohodnutý úväzok = určený plat pred zaokrúhlením
925,75

x

0,147

= plat 136,08 EUR
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Plat sa podľa zákona zaokrúhľuje na celé eurá smerom hore.
Po zaokrúhlení je plat hlavného kontrolóra Obce Horný Pial určený vo výške 137 EUR.
Plat hlavného kontrolóra nemôže byť nižší ako takto vypočítaný plat.
2. Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi podľa § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvýšiť mesačnú odmenu až do výšky
30 % z jeho mesačného platu. Návrh na schválenie mesačnej odmeny pre hlavného kontrolóra
obce predložený nebol.
12. Rôzne:
a)

b)

c)
d)
e)
f)

oprava miestnych komunikácií v obci - Obci bola poskytnutá štátna dotácia na
opravu miestnych komunikácií v sume 469,12 €. Tieto prostriedky je potrebné do konca
t.r. vyčerpať. Oprava výtlkov a nerovností na miestnych komunikáciách pravdepodobne
bude drahšia, obec doplatí z vlastných prostriedkov. Cenovú ponuku predložila
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Stredisko správy a údržby ciest Levice.
príprava akcie na deň detí - V sobotu 1.6.2013 bude na miestnom futbalovom ihrisku
zorganizované športovo-kultúrne podujatie pri príležitosti Dňa detí. Organizáciu akcie si
berie na starosť p. Balážová a p. Húdiková za pomoci poslancov OZ. Na programe sú
rôzne športové súťaže, opekačka, varenie gulášu. Občerstvenie a darčeky deťom vo
forme sladkostí bude zabezpečené z časti sponzormi a z časti z rozpočtu obce. Poslanci
vyčlenili na túto akciu sumu 200,- EUR.
príprava futbalového turnaja – Starosta obce navrhol poslancom zorganizovať
futbalový turnaj na malé bránky. Po rozprave bol dohodnutý termín 6.7.2013.
návrh na zorganizovanie zájazdu na kúpalisko v období prázdnin – Poslanci sa
dohodli zorganizovať takýto zájazd podľa záujmu občanov.
informácia o stave žiadosti na dotáciu z fondu NSK prostredníctvom OZ V dlani
Hrona, na oplotenie futbalového ihriska – Starosta obce informoval prítomných, že
komisia bude vo veci poskytnutia dotácií z NSK rokovať koncom mája.
príprava realizácie dostavby chodníka smerom na železničnú stanicu – Starosta
informoval poslancov, že dostavbu chodníka od mosta po cestu na železničnú stanicu
plánuje zrealizovať na jeseň, keď už nebude potrebné kosiť verejné priestranstvá.

13. Interpelácie poslancov
DO dnešného zasadnutia OZ neboli predložené žiadne písomné interpelácie poslancov.
14. Diskusia
V diskusii starosta obce navrhol, aby sa rozhodlo o zorganizovaní hodovej zábavy.
Poslanec p. Majó ako predseda komisie pre kultúru a šport sa ponúkol hodovú zábavu
zorganizovať v spolupráci s ostatnými členmi komisie.
Poslanec p. Majó požiadal starostu obce, aby upozornil občianku p. Černohlávkovú, aby
zabránili ňou chovaným psom dostať sa na verejné priestranstvá a cudzie pozemky. Na
základe podnetu a sťažností niekoľkých občanov obce na ohrozovanie jej vlčiakom, p.
poslanec Majó upozornil p. Černohlávkovú, no zatiaľ bez nápravy. Ďalej predložil
požiadavku na výmenu piesku za kvalitnejší na ihrisku pre plážový volejbal. Ponúkol sa
preveriť miesto ťažby a cenovú dostupnosť piesku.
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15. Záver
Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu
účasť na dnešnom zasadnutí a rokovanie ukončil.
V Hornom Piale, dňa 24.5.2013
Zapísala: Adriana Szántó
Overila : Milena Balážová
zástupca starostu obce
Ľudovít H ú d i k
starosta obce
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UZNESENIE
z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale
konaného dňa 24.5.2013
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Piale
uznesením č.16/2013 – schvaľuje za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa
24.5.2013 poslancov p. Alexandra Vargu, Viliama Macáka
a Ervína Majó.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
5
0
0

V Hornom Piale, dňa 28.5.2013

uznesením č.17/2013 –

Ľudovít Húdik, starosta obce

schvaľuje program 12. riadneho zasadnutia OZ
predloženého návrhu.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
5
0
0

V Hornom Piale, dňa 28.5.2013

uznesením č.18/2013 –

podľa

Ľudovít Húdik, starosta obce

berie na vedomie informácie, ktoré odzneli v bode Kontrola
plnenia uznesení.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

V Hornom Piale, dňa 28.5.2013

5
5
0
0

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesením č. 19/2013 –

A. berie na vedomie Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Horný Pial na obdobie marec – jún 2013.
B. poveruje v zmysle zák.č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej
správe a v zmysle zák.č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
hlavnú kontrolórku obce Mgr. Soňu Šuranskú výkonom
kontrolnej činnosti podľa Plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky Obce Horný Pial na obdobie marec – jún 2013.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
5
0
0

V Hornom Piale, dňa 28.5.2013

uznesením č. 20/2013 –

Ľudovít Húdik, starosta obce

A. berie na vedomie Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Horný Pial na 2. polrok 2013.
B. poveruje v zmysle zák.č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej
správe a v zmysle zák.č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
hlavnú kontrolórku obce Mgr. Soňu Šuranskú výkonom
kontrolnej činnosti podľa Plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky Obce Horný Pial na 2. polrok 2013.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
5
0
0

V Hornom Piale, dňa 28.5.2013

uznesením č. 21/2013 –

Ľudovít Húdik, starosta obce

berie na vedomie informácie z predloženej ,,Správy
o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra Obce Horný Pial
(obdobie marec – apríl 2013)“.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

V Hornom Piale, dňa 28.5.2013

5
5
0
0

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesením č. 22/2013 –

A. prerokovalo návrh Záverečného účtu Obce Horný Pial za rok
2012.
B. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra Obce
Horný Pial k návrhu ,,Záverečného účtu Obce Horný Pial za rok
2012“.
C. schvaľuje ,,Záverečný účet Obce Horný Pial za rok 2012“
s výrokom ,,celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
5
0
0

V Hornom Piale, dňa 28.5.2013

uznesením č. 23/2013 –

Ľudovít Húdik, starosta obce

berie na vedomie ,,Výročnú správu obce Horný Pial za rok
2012“.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
5
0
0

V Hornom Piale, dňa 28.5.2013

uznesením č. 24/2013 –

Ľudovít Húdik, starosta obce

A. kontroluje plnenie rozpočtu a jeho čerpanie.
B. schvaľuje výsledok plnenia rozpočtu za I. štvrťrok roku 2013.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

V Hornom Piale, dňa 28.5.2013

5
5
0
0

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesením č. 25/2013 –

schvaľuje podľa § 3 zákona NRSR č. 253/1994 Zb. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.01.2013
plat starostu v sume 1200,00 EUR.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
5
0
0

V Hornom Piale, dňa 28.5.2013

uznesením č. 26/2013 –

Ľudovít Húdik, starosta obce

schvaľuje v zmysle § 18c ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavnému
kontrolórovi Obce Horný Pial s účinnosťou od 01.03.2013
mesačný plat v sume 137,00 EUR.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
5
0
0

V Hornom Piale, dňa 28.5.2013

uznesením č. 27/2013 –

Ľudovít Húdik, starosta obce

A. berie na vedomie informácie starostu obce, ktoré odzneli
v bode Rôzne.
B. schvaľuje vyčleniť z rozpočtu obce sumu 200,00 EUR na
výdavky spojené s organizáciou Dňa detí.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

V Hornom Piale, dňa 28.5.2013

5
5
0
0

Ľudovít Húdik, starosta obce
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