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Z á p i s n i c a  

 
zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 

22.11.2013 

 

 

prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Program:  
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Návrh programu 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Správa o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra Obce Horný Pial    

6. Správa o plnení rozpočtu hospodárenia obce k 30.9.2013 

7. Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial č. 7/2013 o o 

podmienkach držania psov na území obce Horný Pial 

8. Prerokovanie návrhu Pravidiel kontrolnej činnosti v podmienkach obce Horný Pial č. 

5/2013 

9. Návrh na kúpu traktorovej kosačky 

10. Návrh rozpočtového opatrenia na zmenu rozpočtu kapitálových výdavkov 

11. Informácia o rozpočtových opatreniach starostu obce na úpravu rozpočtu  

12. Prerokovanie  požiadavky ZsVS a.s. Nitra o vklad vodovodu do majetku spoločnosti 

(odpredaj) 

13. Prerokovanie pokračovania zmluvy o odoberaní týždenníka Pohronie v r. 2014 

14. Prerokovanie návrhu starostu obce na odkúpenie pozemku pod zvonicou  

15. Prerokovanie problematiky prerušenej činnosti obecnej knižnice – návrh na zrušenie alebo 

pokračovanie v činnosti 

16. Dohodnutie termínu ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva  v decembri 2013  

17.  Rôzne : 

- Informácie o dokončení výstavby chodníka pri futbalovom ihrisku 

- informácie o ukončení projektu revitalizácie verejnej zelene (futbalové ihrisko) 

financovaného z dotácie NSK 

- informácia o prijatí Zásad postupu obce pri povinnom zverejňovaní informácií a pri 

sprístupňovaní informácií na žiadosť v podmienkach samosprávy obce Horný Pial 

č.2/2013 

- informácia o prijatí Zásad pre tvorbu a použitie sociálneho fondu Obce Horný Pial 

č.3/2013 

- informácia o prijatí Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu Obce Horný Pial 

č.4/2013 

18. Interpelácie poslancov 

19. Diskusia 

20. Záver 
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1.  Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce prítomných privítal a zasadnutie zahájil o 18:05 hod. Konštatoval, že sú 

prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva, čím je zasadnutie uznášania schopné.    

 

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 Ervin Majó.  Za 

overovateľa zápisnice bola zvolená p. Milena Balážová. 
 

 

3. Návrh programu 14.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 13. 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 všetci poslanci vzali na vedomie.  
 

 

5. Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky Obce Horný Pial  
 
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 august – november 2013   poslanci vopred obdržali 

a mohli si prečítať. Predložená správa tvorí prílohu materiálov z dnešného rokovania. 

K predloženej správe zo strany poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky ani dotazy, 

hlasovaním bola správa jednohlasne vzatá na vedomie.  
 
 

 

6. Správa o plnení rozpočtu hospodárenia obce k 30.9.2013 

 

Plnenie  rozpočtu,  jeho  čerpanie  a  návrh na schválenie výsledku plnenia rozpočtu za III. 

štvrťrok 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 30.9.2013 poslanci obdržali vopred a jeho vyhotovenie tvorí aj prílohu tejto 

zápisnice. K predloženej správe poslanci nemali žiadne otázky ani pripomienky, hlasovaním 

výsledok rozpočtového  hospodárenia k 30.9.2013 s prebytkom 11 311,64 € jednohlasne 

schválili. 
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7. Návrh ,,Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial  č. 7/2013 o podmienkach 

držania psov na území obce Horný Pial 

    
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. 

Poslanec p. Majó poznamenal, že v zmysle zákona je potrebné na miesta s určeným zákazom 

vodenia psov osadiť varovné tabule.  
  

 

8. Prerokovanie návrhu „Pravidiel kontrolnej činnosti v podmienkach obce Horný Pial 

č. 5/2013“ 

 
Návrh „Pravidiel kontrolnej činnosti...“  s dôvodovou správou poslanci obdržali vopred, 

jeho vyhotovenie tvorí prílohu tejto zápisnice. Odôvodnenie potreby prijatia tejto smernice je 

popísané v dôvodovej správe. Poslanci nemali žiadne pripomienky k smernici a   jednohlasne sa 

uzniesli na jej vydaní. 
  

 

 

9. Návrh na kúpu traktorovej kosačky 

 

Obec vlastní traktorovú kosačku Concord T17-112 HD na kosenie verejnej zelene 

zakúpenú v r. 2001. Nakoľko táto je už nadmerne opotrebovaná a často krát poruchová, vznikla 

potreba zakúpenia novej traktorovej kosačky pre potreby obce.  Na úradnej tabuli obce 

a webovom sídle obce bol v zmysle zákona o verejnom obstarávaní zverejnený zámer kúpy, aby 

predajcovia mohli obci poslať cenové ponuky. Doposiaľ boli Obecnému úradu doručené 3 

cenové ponuky. Starosta obce tieto vyhodnotí a rozhodne sa pre  najvýhodnejšiu ponuku, pokiaľ 

obecné zastupiteľstvo kúpu schváli. Predpokladaná cena traktora bude 2 590,- €. 

Kúpa traktora by bola prefinancovaná z vlastného rozpočtu kapitálových výdavkov 

presunom prostriedkov z rozpočtovaných a nevyčerpaných na výstavbu chodníkov.  Návrh 

rozpočtového opatrenia tvorí prílohu materiálov ďalšieho bodu rokovania.  

Poslanci potrebu kúpy traktora schválili jednohlasne. 
  

 

10.  Návrh rozpočtového opatrenia č.3/2013 na zmenu rozpočtu kapitálových výdavkov 

 

Starosta obce predložil návrh rozpočtového opatrenia, ktorým sa navýšia celkové príjmy 

a celkové výdavky rozpočtu o 2526,- Eur z dôvodu prijatých a čerpaných transferov a taktiež 

opatrenie na presun nevčerpaných rozpočtovaných prostriedkov z kapitálových výdavkov 

plánovaných na výstavbu chodníka v sume 3000,- Eur na kúpu traktorovej kosačky. Poslanci 

rozpočtové opatrenie č. 3/2013 jednohlasne schválili. 
 

 

11. Informácie o rozpočtových opatreniach starostu obce na úpravu rozpočtu č. 2/2013 

 

Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2013 rozpočtovým  opatrením č. 2/2013, ktorým sa 

presunú rozpočtované finančné prostriedky v rámci schváleného rozpočtu na rok 2013, pričom sa 

nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu, predložil starosta obce na vedomie 

obecnému zastupiteľstvu v súlade s §10 Vykonávacieho predpisu o hospodárení s prostriedkami 

rozpočtu obce Horný Pial. Rozpočtové opatrenia nemajú vplyv na finančné zaťaženie obce, 

celkové príjmy a celkové výdavky zostávajú nezmenené ako v schválenom rozpočte obce   na 

rok 2013. Poslanci informáciu o vykonanom rozpočtovom opatrení starostu obce vzali na 

vedomie. 
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12. Prerokovanie požiadavky ZsVS a.s. Nitra o vklad vodovodu do majetku spoločnosti 

 

      ZsVS a.s. Nitra listom zo dňa 15.10.2011 žiada obce, ktorým spravujú obecné vodovody 

o vyjadrenie predbežného záujmu odpredať vodovody, ktoré bez tak majú v správe, ale nie sú 

ich vlastníctvom O konkrétnych podmienkach odkúpenia majetku rozhodne Valná hromada 

ZsVS a.s. v júni 2014. Poslanci OZ sa zhodli v tom, že o odpredaji alebo naložení s týmto 

majetkom rozhodnú až po stanovení konkrétnych podmienok kúpy. T.č. žiadajú od obce 

vyplnenie dotazníky s údajmi financovania, odpisovania, počtu prípojok a dĺžky trasy vodovou. 

List ZsVS. a.s. tvorí prílohu materiálov z dnešného rokovania.  

 

  

13. Prerokovanie  pokračovania zmluvy o odoberaní týždenníka Pohronie v r. 2014 

 

V r. 2013 bol uzatvorený zmluvný vzťah so spoločnosťou VITUR s.r.o. Šurany, ako 

vydavateľom týždenníka Pohronie o dodávke týždenníka zdarma do všetkých domácností obce 

v počte 100 ks týždenne. Za ročný paušálny poplatok 300,- EUR mohla obec zverejňovať svoje 

príspevky na jednej polstrane prílohy Samosprávne noviny a rovnako na tejto ploche poskytnúť 

priestor občanom a organizáciám obce uverejňovať inzeráty alebo oznámenia. Táto možnosť 

však bola využitá minimálne.  Obec nemá pravidelné príspevky do týždenníka, iba pri príležitosti 

kultúrnych a športových podujatí, alebo sviatkov. 

 Z uvedeného dôvodu dal starosta obce na zváženie a rozhodnutie obecnému 

zastupiteľstvu, či zmluvný vzťah v r. 2014 obnovíme, alebo nie. Poslanci po vyjadrení svojich 

názorov sa jednohlasne dohodli, že v r. 2014 týždenník Pohronie nebudeme odoberať a novú 

zmluvu s VITUR s.r.o neuzatvoríme.  

 

 

14. Prerokovanie návrhu starostu na odkúpenie pozemku pod zvonicou 

 

V katastri obce na parc.č. 104/2  výmere 9 m
2
 sa nachádza zvonica, ktorá je v domnelom 

vlastníctve rímsko-katolíckej cirkvi, farnosti Dolný Pial.  Starosta obce rokoval s p. farárom 

o potrebe rekonštrukcie tejto stavby, ktorá je v značnej schátralom stave. Nakoľko p. farár 

o vlastníctve tejto stavby nemá vedomosť ani neevidujú žiadne záznamy, ponechal na zváženie 

obecnému zastupiteľstvu, či si túto stavbu aj s pozemkom majetkovo-právne usporiada.  Na 

základe tohto bola oslovená p. Priska Csuková, ktorá je vlastníčkou pozemku pod zvonicou. 

Predbežne sa vyjadrila, že nemá výhrady voči predaju pozemku obci.  

 Na rekonštrukciu takýchto pamiatok je možné čerpať finančné prostriedky z rôznych 

nadácií a fondov, napr. z Programu obnovy dediny do výšky 5 000 EUR. Termínom na 

predkladanie projektov a žiadostí pre rok 2014  bol 31. október 2013. Keďže sa tento termín 

nedal stihnúť, preto by tento zámer mohol byť realizovaný až v r. 2015.  

 Poslanec p. Macák v rozprave k tejto téme podotkol, že od zvonice vedie niekdajšia 

cestička – chodník ku potoku, ktorú majú oplotenú a bezodplatne užívajú r. Csuková.  Poslanci 

po rozprave k téme kúpy a opravy zvonice s návrhom starostu obce odkúpiť predmetný pozemok 

jednohlasne súhlasili. 

 

 

15. Prerokovanie problematiky prerušenej činnosti obecnej knižnice – návrh na zrušenie 

alebo pokračovanie v činnosti 

 

Nakoľko obecná knižnica už niekoľko rokov nevykazovala takmer žiadnu, alebo len 

minimálnu činnosť, a od r. 2010 sú aj priestory knižnice zrušené a knižničný fond uskladnený 

v bývalom kaderníctve, obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 9.11.2012 uznesením č. 

25/2012 rozhodlo oficiálne pozastaviť prevádzkovanie obecnej knižnice a odložilo rozhodnutie  

o ďalšom osude knižnice na koniec tohto roku. Do dnešného dňa sa nenašiel žiadny záujemca, 
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kto vy vykonával funkciu knihovníka resp. knihovníčky, je na zváženie a rozhodnutie obecného 

zastupiteľstva, či knižnicu definitívne zrušíme, alebo jej prevádzku ešte v r. 2014 necháme 

pozastavenú.  V prípade jej úplného zrušenia je potrebné sa rozhodnúť aj o tom, čo s knižničným 

fondom, akým spôsobom ho zlikvidovať, či predajom na burze, alebo darovaním na dobročinné 

účely, ale podľa ďalších návrhov poslancov. 

Hl. kontrolórka obce navrhla možnosť ponúknuť knihy na odkúpenie želiezovskej knižnici. 

Poslanci p. Maračeková a p. Majó navrhli knižnicu definitívne zrušiť, poslanec. P. Macák 

navrhol činnosť knižnice pre rok 2014 len prerušiť a rozhodnúť sa v neskoršom období. Starosta 

obce vyzval poslancov, aby sa pričinili o získanie dobrovoľníka, kto by mal záujem vykonávať 

funkciu knihovníka. Podmienkou na vykonávanie tejto funkcie je stredoškolské vzdelanie 

s maturitou. Výsledkom hlasovania 3 proti 2 bolo rozhodnutie prevádzku knižnice pre rok 2014 

ponechať prerušenú. 

 

16. Dohodnutie termínu ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva v decembri 2013 

 

V t.r. je nevyhnutné ešte jedno zasadnutie OZ, nakoľko je potrebné najmä vyhotoviť 

a schváliť rozpočet hospodárenia obce pre rok 2014, schváliť všeobecne záväzné nariadenie 

k zberu a likvidácii komunálneho odpadu, prijať plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 

1. polrok 2014. Dohodnutý bol termín 13.12.2013 o 18:00 hod.  
 

 

17. Rôzne 

 

Starosta obce informoval prítomných  : 

a) o dokončení výstavby chodníky pri futbalovom ihrisku smerom na železničnú stanicu 

a o rekonštrukcii mosta cez potok. Celkové náklady na nákup materiálu na chodník boli 

1905,49 €. 

b) o ukončení projektu revitalizácie verejnej zelene (rekonštrukcia futbalového ihriska – 

oplotenie, lavičky, spevnená plocha) financovaného z časti z dotácie od VÚC Nitra 

prostredníctvom OZ V dlani Hrona. Náklady na tento projekt sú doposiaľ 2711 €, z toho 

2000,- € bola hradených z transferu od VÚC, zvyšok z vlastných prostriedkov. Starosta 

obce navrhol v budúcom roku miesto stabilného prístrešku nad spevnenú plochu na 

futbalovom ihrisku zakúpiť konštrukciu stanu, ktorá by bola užívaná len príležitostne, 

lebo akákoľvek pripevnená konštrukcia je vystavená vandalizmu. 

Poslanec p. Majó navrhol starý drôtený materiál demontovaný z plotu ihriska využiť 

provizórne k oploteniu ihriska pre plážový volejbal na strane od potoka. Starosta obce 

k tejto pripomienke sa vyjadril, že oplotenie ihriska pre pláž. Volejbal bude riešiť kúpou 

nového materiálu.  

Poslankyňa p. Maračeková mala pripomienku k téme rekonštrukcie futbalového ihriska, 

či by nebolo účelné nájsť lepšie využitie tejto plochy napr. prenájmom futbalovým 

oddielom, alebo v budúcnosti znovu obnoviť činnosť domáceho futbalového klubu.  

c) o vydaní vnútornej smernice starostu obce  - Zásady postupu obce pri povinnom 

zverejňovaní informácií a pri sprístupňovaní informácií na žiadosť v podmienkach 

samosprávy obce Horný Pial č. 2/2013. Vydaním tejto smernice sa ruší VZN obce č. 

2/2001 o poskytovaní informácií obcou Horný Pial. 

d) o vydaní vnútornej smernice starostu obce – Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho 

fondu Obce Horný Pial č. 3/2013. 

e) o vydaní vnútornej smernice starostu obce – Registratúrny poriadok a registratúrny plán 

Obce Horný Pial č. 4/2014, ktorý doposiaľ nebol schválený štátnym archívom 

a predpokladaný termín účinnosti je od 1.1.2014. 

f) o povinnosti obce vypracovať Program odpadového hospodárstva na roky 2013 -2017, 

ktorého vypracovanie navrhla zabezpečiť Tekovská ekologická s.r.o. všetkým obciam, 

ktorým vyvážajú odpady. Tento program je povinný zo zákona a schvaľuje ho Okresný 

úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie. Termínom je 14. február 2014. Ďalším 
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povinným projektom obce je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na 

obdobie r. 2014 – 2020. Vypracovanie tohto materiálu je veľmi náročné, preto využijeme 

niektorú z ponúk agentúr, ktoré sa na takúto činnosť špecializujú.  Poslanec p. Macák sa 

spýtal, či je v súčasnosti písaná Kronika obce. Starosta obce ho informoval, od r. 2012 

záznamy kroniky chýbajú, kronikárka obce išla medzičasom na materskú dovolenku. 

Problematiku vedenia kroniky budeme v budúcnosti s menovanou riešiť.  

 

 

18. Interpelácie poslancov  

 

DO dnešného zasadnutia OZ neboli predložené žiadne písomné interpelácie poslancov.  

  

19. Diskusia 

 

Poslankyňa p. Maračeková Mala otázku k príprave Mikuláša pre deti. Starosta obce sa 

vyjadril, že budú zakúpené balíčky pre deti do 15 r. veku podľa rozpočtu a budú rozdané 

v domácnostiach tak ako to bolo doteraz zvykom v sprievode Mikuláša a ostatných 

rozprávkových postavičiek.  

Poslanec p. Macák mal výhrady k veku pozvaných osôb na slávnostné posedenie 

s dôchodcami, že nie všetci muži alebo ženy, ktorí dovŕšili vek 60 rokov sú poberateľmi 

starobného dôchodku. Starosta obce vysvetlil p. poslancovi, že pozvaní boli seniori 60 roční 

a starší a nepreverovalo sa, kto aký dôchodok a či vôbec poberá. Bolo to na základe rozhodnutia 

obecného zastupiteľstva z r. 2012.  

 
20. 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 22.11.2013 

 

 

Zapísala: Adriana Szántó 

 

 

 

Overila : Milena Balážová           

    zástupca starostu obce    

           Ľudovít    H ú d i k 

            starosta obce  
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U Z N E S E N I E  
 

zo 14.  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial 

konaného  dňa 22.11.2013 

 
Obecné zastupiteľstvo   obce Horný Pial   

 

 

uznesením č.38/2013  –      schvaľuje  

za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa    22.11.2013  

poslancov p. Alexandra Vargu, Ervína Majó a Margitu Maračekovú. 

Za overovateľa zápisnice p. Milenu Balážovú. 

  

Prítomní: 5 

 Za:  5   

 Proti:  0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

  

 

V Hornom Piale, dňa 25.11.2013   Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

 

uznesením č.39/2013 – schvaľuje  

program 13. riadneho zasadnutia OZ  podľa predloženého návrhu.   

  

Prítomní: 5 

Za:  5  

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 25.11.2013   Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

 

uznesením č.40/2013 –  berie na vedomie  

informácie, ktoré odzneli v bode Kontrola plnenia uznesení. 

  

Prítomní: 5 

 Za:  5   

 Proti:  0  

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 25.9.2013   Ľudovít Húdik, starosta obce 
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uznesením č. 41/2013 –    berie na vedomie  

správu o  výsledkoch kontroly v súlade s plánom kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky Obce Horný Pial na obdobie august – november 

2013 
 

Prítomní: 5 

 Za:  5  

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 
 

 

 
 

V Hornom Piale, dňa 25.11.2013   Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 
 

uznesením č. 42/2013 -      A. kontroluje 

plnenie rozpočtu a jeho čerpanie  

B. schvaľuje 

výsledok rozpočtového hospodárenia obce k 30.9.2013  

s prebytkom 11 311,64 €. 

 

Prítomní: 5 

 Za:  5   

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 25.11.2013   Ľudovít Húdik, starosta obce 
 

 

 

 

uznesením č. 43/2013 -      A. prerokovalo 

návrh ,,Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial č. 7/2013 

o podmienkach držania psov na území obce Horný Pial“. 

B. sa uznáša 

na vydaní ,,Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial č. 

7/2013 o podmienkach držania psov na území obce Horný Pial“ 

podľa predloženého návrhu. 

               

Prítomní: 5 

                                             Za:  5   

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 25.11.2013   Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 



 9 

 

uznesením č. 44/2013 -  A. prerokovalo 

návrh ,,Pravidiel kontrolnej činnosti v podmienkach obce Horný 

Pial č.5/2013“. 

 

B. schvaľuje 

,,Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach obce Horný Pial 

č.5/2013“ podľa predloženého návrhu. 

 

  Prítomní: 5 

   Za:  5  

  Proti:  0 

  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 25.11.2013   Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

uznesením č. 45/2013 - schvaľuje 

kúpu traktorovej kosačky pre potreby obce v r. 2013 v cene podľa 

najvýhodnejšej cenovej ponuky v rámci verejného obstarávania.  

 

      Prítomní: 5 

   Za:  5 

  Proti:  0 

  Zdržal sa: 0 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 25.11.2013   Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

 

uznesením č. 46/2013 - schvaľuje 

zmeny v rozpočte  obce na rok 2013  podľa predloženého návrhu 

Rozpočtového opatrenia č. 3/2013, pričom sa celková výška 

príjmov aj výdavkov zvyšuje o sumu 2526,00 EUR z dôvodu 

poskytnutých a čerpaných dotácií a ktorým sa mení rozpočet 

výdavkov kapitálového rozpočtu z dôvodu kúpy traktorovej 

kosačky.  

 

  Prítomní: 5 

   Za:  5 

  Proti:  0 

  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 25.11.2013   Ľudovít Húdik, starosta obce 
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uznesením č. 47/2013 -  berie na vedomie 

zmeny v rozpočte výdavkov obce na rok 2013 Rozpočtovým  

opatrením starostu obce č.2/2013  presunmi medzi položkami 

rozpočtu, pričom sa nemení celková výška rozpočtu.  

 

  Prítomní: 5 

   Za:  5   

  Proti:  0 

  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 25.11.2013   Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

uznesením č. 48/2013 -  berie na vedomie 

požiadavku ZsVS a.s. Nitra o vklad vodárenského zariadenia 

(obecného vodovodu) do majetku spoločnosti. OZ rozhodne až keď 

budú presné podmienky prevodu rozhodnuté   Valnou hromadou 

ZsVS a.s. v júni 2014. 

 

  Prítomní: 5 

   Za:  5   

  Proti:  0 

  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 25.11.2013   Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

uznesením č. 49/2013 -  rozhodlo 

neobnoviť zmluvu s VITUR s.ro. Šurany o odbere týždenníka 

Pohronie v r. 2014. 

 

  Prítomní: 5 

   Za:  5   

  Proti:  0 

  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 25.11.2013   Ľudovít Húdik, starosta obce 
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uznesením č. 50/2013 -  A. schvaľuje 

  návrh starostu obce o odkúpenie pozemku v kat.úz. Horný Pial        

  parc.č. 104/2 zastavené plochy o výmere 9 m
2 

 od p. Prisky   

  Csukovej.  

B. odporúča 

starostovi obce dohodnúť podmienky s vlastníkom na odkúpenie 

pozemku. 

 

  Prítomní: 5 

   Za:  5   

  Proti:  0 

  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 25.11.2013   Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

uznesením č. 51/2013 -  A. schvaľuje 

  pozastaviť prevádzkovanie obecnej knižnice v r. 2014. 

B. navrhuje 

všetkým  poslancom obecného zastupiteľstva preveriť záujem 

vyvinúť úsilie na získanie osoby, ktorá by vykonávala prácu 

knihovníka v obecnej knižnici.  

 

  Prítomní: 5 

   Za:  3  (Macák, Varga, Balážová) 

  Proti:  2  (Maračeková, Majó) 

  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 25.11.2013   Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

uznesením č. 52/2013 -  A. berie na vedomie 

  všetky informácie, ktoré odzneli v bode Rôzne.  

  B. sa uznáša 

Na zrušení VZN obce č. 2/2001 o poskytovaní informácií obcou   

Horný Pial. 

 

  Prítomní: 5 

   Za:  5   

  Proti:  0 

  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 25.11.2013   Ľudovít Húdik, starosta obce 


