Zápisnica
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa
23.8.2013
prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
– vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce
2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľa zápisnice a návrhovej komisie
– určí: Ľudovít Húdik, starosta obce
– volia: poslanci OZ
3. Návrh programu 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial
– predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
4. Kontrola plnenia uznesení
– vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce
5. Správa o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra Obce Horný Pial (obdobie máj –
júl 2013)
– predkladá: Mgr. Soňa Šuranská, hlavný kontrolór
6. Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial č. 5/2013 o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci
Horný Pial (Trhový poriadok)
– predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
7. Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial č. 6/2013 o
poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom obce
Horný Pial
– predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
8. Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2013
– predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce a Adriana Szántó, samostatná referentka
9. Návrh rozpočtových opatrení na úpravu rozpočtu obce na rok 2013
– predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
10. Správa audítora o overení účtovnej závierky obce za rok 2012
– predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
11. Rôzne :
- úprava miestneho potoka
- informácie o oprave miestnych komunikácií v obci
a) príprava realizácie dostavby chodníka smerom na žel. stanicu
b) informácie o rekonštrukčných prácach na futbalovom ihrisku
c) príprava hodovej zábavy a futbalového zápasu, vyhodnotenie súťaže o najkrajší
balkón/okno vyzdobené kvetinami
- príprava kultúrnej akcie stretnutie s dôchodcami
12. Interpelácie poslancov
13. Diskusia
14. Záver
1.

Otvorenie zasadnutia

Starosta obce prítomných privítal a zasadnutie zahájil o 18:05 hod. Konštatoval, že sú
prítomní traja poslanci obecného zastupiteľstva (p. Alexander Varga, Milena Balážová, Margita
Maračeková) z piatich, čím je zasadnutie uznášania schopné.
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2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku p. Adrianu Szántó. Za členov návrhovej komisie
boli jednohlasne zvolení p. Alexander Varga, Margita Maračeková a Milena Balážová. Za
overovateľa zápisnice bola zvolená p. Milena Balážová.
3.

Návrh programu 13.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia a po jeho
jednohlasnom schválení pristúpil k ďalšiemu bodu rokovania. Návrh programu tvorí prílohu
zápisnice.
4.

Kontrola plnenia uznesení

Kontrola plnenia prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial
z predchádzajúcich rokovaní sa vykonáva v súlade s platným Rokovacím poriadkom Obecného
zastupiteľstva obce Horný Pial zo dňa 21.01.2011.
Na 12. zasadnutí obecného zastupiteľstva 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. Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky Obce Horný Pial (obdobie máj –
júl 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 zastupiteľstvu
správu o výsledkoch kontroly a to na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Správu HK
o vykonanej kontrolnej činnosti za obdobie máj – júl 2013 poslanci vopred obdržali a mohli si
prečítať. Súčasne konštatujem, že predložená správa bude tvoriť prílohu materiálov z dnešného
rokovania. K predloženej správe zo strany poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky ani
dotazy, hlasovaním bola správa vzatá na vedomie.
6. Návrh ,,Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial č. 5/2013 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Horný Pial
(Trhový poriadok)
Návrh VZN s dôvodovou správou poslanci obdržali vopred, jeho vyhotovenie tvorí prílohu
tejto zápisnice. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce
v predpísanej lehote, námietky ani návrhy zo strany občanov podané neboli. K predloženému
návrhu VZN poslanci nemali pripomienky ani výhrady, jednohlasne sa uzniesli na jeho vydaní.
Starosta obce poznamenal, že v budúcnosti bude potrebné zaobstarať na predajné miesto
predajný pult so strieškou drevenej konštrukcie, ktorý byt štýlovo zapadal do prostredia parku.
7. Návrh ,,Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial č. 6/2013 o poskytovaní
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom obce Horný Pial“
Návrh VZN s dôvodovou správou poslanci obdržali vopred, jeho vyhotovenie tvorí prílohu
tejto zápisnice. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce
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v predpísanej lehote, námietky ani návrhy zo strany občanov podané neboli. Po prerokovaní
návrhu sa poslanci jednohlasne uzniesli na jeho vydaní.
8. Plnenie rozpočtu obce za 1. polrok 2013
Na rokovanie OZ sa dostavil poslanec p. Ervín Majó a od 18:43 hod. rokovanie
pokračovalo s počtom prítomných poslancov 4 z 5.
Plnenie rozpočtu, jeho čerpanie a návrh na schválenie výsledku plnenia rozpočtu za I.
polrok roku 2013 je predložené na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu v súlade s § 11 ods. 4
písm. b) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Výkaz
o plnení rozpočtu k 30.6.2013 poslanci obdržali vopred a jeho vyhotovenie tvorí aj prílohu tejto
zápisnice. K predloženej správe poslanci nemali pripomienky, hlasovaním výsledok
rozpočtového hospodárenia k 30.6.2013 s prebytkom 10 147,05 € jednohlasne schválili.
9. Úprava rozpočtu hospodárenia Obce Horný Pial pre rok 2013 rozpočtovým opatrením
starostu obce č. 1/2013
Rozpočet obce na strane výdavkov bolo potrebné opraviť resp. upraviť presunmi medzi
položkami, z toho dôvodu, že niektoré naplánované výdavky je potrebné zaúčtovať na iné číslo
položky, než to bolo uvedené v rozpočte. Jedná sa teda čiste o úpravu formálnu, ktorá nemení
druh výdavku. V zmysle vnútorného predpisu o hospodárení s prostriedkami rozpočtu obce má
starosta právomoc meniť rozpočet presunmi medzi jednotlivými položkami, pričom sa nemení
celková výška príjmov a výdavkov až do sumy 1000 EUR rozpočtovým opatrením.
Poslanci nemali pripomienky k rozpočtovému opatreniu a vzali ho na vedomie.
10. Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Horný Pial“ a ,,Dodatok
správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle
zákona č. 540/2007 Z. z. § 23 ods. 5 Obecnému zastupiteľstvu obce Horný Pial“
Starosta obce informoval prítomných, že v dňoch 22. - 24. júla 2013 vykonal zodpovedný
audítor audítorskej spoločnosti INTERAUDIT LEVICE s.r.o. Ing. Michal Lacko audit účtovnej
závierky obce za rok 2012 na základe ,,Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb“ zo dňa 21.
06. 2012. Na základe zisteného stavu vyhotovil ,,Správu nezávislého audítora Obecnému
zastupiteľstvu obce Horný Pial“ zo dňa 24. júla 2013 a ,,Dodatok správy audítora o overení
súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. § 23 ods. 5“ zo
dňa 24. júla 2013. Audit účt. závierky prebehol v poriadku a neboli zistené žiadne nedostatky.
Uvedenú správu a dodatok k správe poslanci obdržali vopred, ich kópie tvoria prílohu tejto
zápisnice. Poslanci k predloženým správam nemali pripomienky a vzali ich na vedomie.
11.

Rôzne

a) informácie o úprave a vyčistení miestneho potoka
b) informácie o oprave výtlkov miestnych komunikácií v obci, hradených z dotácie
c) príprava realizácie dostavby chodníka smerom na železničnú stanicu, dostavba bola
rozpočtovaná, materiál je nakúpený. Starosta obce plánuje rozšíriť železný most úmerne
s chodníkom.
d) informácie o rekonštrukčných prácach na futbalovom ihrisku- obci bude poskytnutá
dotácia 2000,- € z NSK cez projekt Leader. Bolo vymenené oplotenie ihriska, opravené
lavičky. Začalo sa so stavbou spevnenej plochy pre stánok, resp. altánok, kt. bude využitý na
sedenie, alebo pri predaji občerstvenia.
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e) na hodovú sobotu 7.9.2013 sa pripravuje futbalový zápas starých pánov z V.Ďuru
a domácich; občerstvenie vrátane gulášu pripravia poslanci, počas prestávky bude súťaž
žien v kopaní jedenástok a následne bude vyhodnotená súťaž o najkrajší balkón alebo okno
vyzdobené kvetinami. Večer bude v KD hodová tanečná zábava, hrať bude hudobná skupina
Rikkoňovci. Povinnosťami usporiadateľa zábavy bol poverený poslanec p. Majó a ostatní
členovia komisie pre kultúru a šport.
f) Starosta obce navrhol opätovne zorganizovať slávnostné stretnutie s dúchodcami a vyčleniť
naň prostriedky z rozpočtu. Poslanci sa dohodli na sume výdavkov vrátane darčekov 10,- €
na osobu. Nákup darčekov a občerstvenia zabezpečí starosta obce.
g) Starosta obce k pripomienkam z diskusie, ktoré odzneli na poslednom zasadnutí OZ uviedol,
že osobne vykonal pohovor s p. Černohlávkovou ohľadne túlania sa psa vlčiaka. Od tej doby
neboli v tejto veci vznesené žiadne pripomienky od občanov. Ďalej informoval, že na ihrisku
pre plážový volejbal bol vymenený piesok za kvalitnejší. Za materiál a dopravu obec
zaplatila sumu 448,80 €.
12.

Interpelácie poslancov
DO dnešného zasadnutia OZ neboli predložené žiadne písomné interpelácie poslancov.

13.

Diskusia

Poslanec p. Majó sa spýtal starostu obce, či má informácie ohľadne opravy cestnej
komunikácie medzi obcami Lok a Horný Pial. Starosta obce povedal, že podľa neoverených
informácií by s prácami mali SSC začať v auguste t.r., čo je však nereálne.
Poslanec p. Majó predložil návrh zorganizovať na jeseň t.r. súťaž vo varení gulášu na
miestnom ihrisku. Poslanci tento návrh prijali a súhlasili so zorganizovaním súťaže. Dňa
31.8.2013 sa družstvo z našej obce zúčastní takejto súťaže v Ini.
14.

Záver

Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu účasť
na dnešnom zasadnutí a rokovanie o 20:00 hod. ukončil.

V Hornom Piale, dňa 23.8.2013
Zapísala: Adriana Szántó

Overila : Milena Balážová
zástupca starostu obce
Ľudovít H ú d i k
starosta obce
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UZNESENIE
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial
konaného dňa 23.8.2013
Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
uznesením č.28/2013

–

schvaľuje za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa
23.8.2013
poslancov p. Alexandra Vargu, Milenu Balážovú
a Margitu Maračekovú. Za overovateľa zápisnice p. Milenu
Balážovú.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

V Hornom Piale, dňa 27.8.2013

uznesením č.29/2013 –

Ľudovít Húdik, starosta obce

schvaľuje program 13. riadneho zasadnutia OZ podľa predloženého
návrhu.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

V Hornom Piale, dňa 27.8.2013

uznesením č.30/2013 –

3
3 (Balážová, Maračeková, Varga)
0
0

3
3 (Balážová, Maračeková, Varga)
0
0

Ľudovít Húdik, starosta obce

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

V Hornom Piale, dňa 27.8.2013

3
3 (Balážová, Maračeková, Varga)
0
0

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesením č. 31/2013 –

berie na vedomie správu o výsledkoch kontroly v súlade s plánom
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Horný Pial na obdobie
máj – júl 2013
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

V Hornom Piale, dňa 27.8.2013

uznesením č. 32/2013 -

3
3 (Balážová, Maračeková, Varga)
0
0

Ľudovít Húdik, starosta obce

A. prerokovalo
návrh ,,Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial č. 5/2013
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v obci Horný Pial (Trhový poriadok)“.
B. sa uznáša
na vydaní ,,Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial č.
5/2013 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v obci Horný Pial (Trhový poriadok)“ podľa
predloženého návrhu.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

V Hornom Piale, dňa 27.8.2013
uznesením č. 33/2013 -

3
3 (Balážová, Maračeková, Varga)
0
0

Ľudovít Húdik, starosta obce

A. prerokovalo
návrh ,,Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial č.
6/2013 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a
mimoriadnej dávky občanom obce Horný Pial“.
B. sa uznáša
na vydaní ,,Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial č.
6/2013 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a
mimoriadnej dávky občanom obce Horný Pial“ podľa predloženého
návrhu.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

V Hornom Piale, dňa 27.8.2013

3
3 (Balážová, Maračeková, Varga)
0
0

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesením č. 34/2013 -

A. kontroluje
plnenie rozpočtu a jeho čerpanie
B. schvaľuje
výsledok rozpočtového hospodárenia obce k 30.6.2013
s prebytkom 10 147,05 €.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

V Hornom Piale, dňa 27.8.2013
uznesením č. 35/2013 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

berie na vedomie
zmeny v rozpočte hospodárenia obce na rok 2013 rozpočtovým
opatrením starostu obce č.1/2013 presunmi medzi položkami
rozpočtu.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

V Hornom Piale, dňa 27.8.2013
uznesením č. 36/2013 -

4
4 (Balážová, Maračeková, Varga, Majó)
0
0

4
4 (Balážová, Maračeková, Varga, Majó)
0
0

Ľudovít Húdik, starosta obce

berie na vedomie
,,Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce
Horný Pial“ zo dňa 24. júla 2013 a ,,Dodatok Správy audítora
o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle
zákona č. 540/2007 Z. z. § 23 ods. 5“ zo dňa 24. júla 2013.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

V Hornom Piale, dňa 27.8.2013

4
4 (Balážová, Maračeková, Varga, Majó)
0
0

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesením č. 37/2013 -

berie na vedomie
informácie starostu obce, ktoré odzneli v bode Rôzne.
B. schvaľuje vyčleniť z rozpočtu obce sumu 10,- EUR na osobu
na výdavky spojené s organizáciou slávnostného stretnutia s
dôchodcami.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

V Hornom Piale, dňa 27.8.2013

4
4 (Balážová, Maračeková, Varga, Majó)
0
0

Ľudovít Húdik, starosta obce
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