Zápisnica
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 13.12.2013

prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Návrh programu 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial
Kontrola plnenia uznesení
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Horný Pial na obdobie január –
jún 2014
Návrh rozpočtu obce Horný Pial na roky 2014 – 2016 a odborné stanovisko hlavnej
kontrolórky obce k návrhu rozpočtu
Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial č. 8/2013
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO ba území obce Horný Pial
Návrh na vyplatenie mimoriadnych ročných odmien poslancom OZ
Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva pre rok 2014
Rôzne
Interpelácie poslancov
Diskusia
Záver

Otvorenie zasadnutia

Starosta obce prítomných privítal a zasadnutie zahájil o 18:00 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 15.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.
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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 14. zasadnutí OZ dňa 22.11.2013 bolo prijatých 15 uznesení, ktoré mali charakter
schvaľovací, alebo vzatia na vedomie. Termínované úlohy uložené neboli. OZ odporučilo
starostovi obce uzn.č. 50/2013 dohodnúť s p. Priskou Csukovou podmienky odkúpenia pozemku
pod zvonicou. Starosta obce s p. Csukovou dohodol uzatvorenie kúpnej zmluvy začiatkom
budúceho roku. Uzn.č. 45/2013 o kúpe traktorovej kosačky bolo splnené, traktor bol dodaný
27.11.2013 a faktúra bola uhradená. Hlavná kontrolórka v písomnom materiály predloženom na
rokovanie konštatovala, že na 14. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale
dňa 22.11.2013 neboli prijaté uznesenia súvisiace s jej kontrolnou činnosťou.
Informácie, ktoré odzneli v tomto bode rokovania všetci poslanci vzali na vedomie.

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie január – jún 2014
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.
Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK obce na obdobie január - jún 2014 poslanci vopred
obdržali a mohli si prečítať. Predložená správa tvorí prílohu zápisnice z dnešného rokovania.
Hlavná kontrolórka obce navrhuje obecnému zastupiteľstvu rozpočet obce schváliť
v predloženom znení. K predloženému návrhu plánu KČ zo strany poslancov neboli vznesené
žiadne pripomienky ani dotazy, hlasovaním ho jednohlasne vzali na vedomie a poverili hlavnú
kontrolórku vykonávaním kontrolnej činnosti v 1. polroku 2014.
6. Návrh rozpočtu obce Horný Pial na roky 2014 – 2016 a odborné stanovisko hlavnej
kontrolórky obce k návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu Obce Horný Pial na roky 2014 – 2016 sa predkladá obecnému
zastupiteľstvu na prerokovanie a následné schválenie v súlade s § 9 a § 11 ods. 4 písm. b)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Návrh rozpočtu je rozpracovaný podľa
funkčnej a ekonomickej klasifikácie. Súčasne s návrhom rozpočtu na rok 2014 sú predkladané
i návrhy rozpočtov na roky 2015 a 2016, t.j. na schválenie je predložený viacročný rozpočet.
Návrhy rozpočtov na roky 2015 a 2016 nie sú pre Obec záväzné. Súčasťou materiálu k tomuto
bodu je aj odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Horný Pial k návrhu viacročného
rozpočtu obce na roky 2014 – 2016.
Zverejnenie návrhu rozpočtu Obce Horný Pial na roky 2014 – 2016 prebehlo v súlade s §
9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. na úradnej tabuli obce v termíne od 28.11.2013 do
13.12.2013. Návrh rozpočtu bol zverejnený na webovom sídle obce v rovnakom termíne.
Lehota na uplatňovanie pripomienok fyzických a právnických osôb k vyvesenému návrhu
v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Hornom Piale
končila dňom 08. december 2013. Počas tejto lehoty neboli zaevidované k predloženému návrhu
v registratúrnom denníku žiadne pripomienky od fyzických či právnických osôb.
V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy do r. 2013 obce boli
povinné zostavovať rozpočty v programovej štruktúre. Novelou zákona schválenou dňa
29.11.2013 a účinnou od 1.1.2014 je daná možnosť obciam do 2000 obyvateľov rozhodnúť, že
rozpočet obce nebude zostavovať a sledovať v programovej štruktúre ako v predošlých
obdobiach. Takéto rozhodnutie obce by bolo pre nás výhodné z hľadiska náročnosti zostavovania
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rozpočtu v programovej štruktúre a sledovania jeho plnenia a taktiež účtovania. Starosta obce
navrhol obecnému zastupiteľstvu rozhodnúť, že Obec Horný Pial nebude zostavovať a sledovať
rozpočet v programovej štruktúre.
Starosta obce v rámci rozpravy o návrhu rozpočtu informoval o hlavných zámeroch
a cieľoch obce v r. 2014, ktorými sú výstavba prístupovej cesty k Domu smútku, výmena okien
a dverí na budove šatní na futbalovom ihrisku, kúpa pozemku a rekonštrukcia stavby zvonice,
výsadba okrasnej zelene na verejných plochách obce a organizácia športových a kultúrnych akcií
v obci.
Poslanec p. Varga navrhol upraviť a rozšíriť existujúce parkovisko naproti vchodu na
cintorín. Starosta obce navrhol, aby sa toto parkovisko nie rozširovalo a spevňovalo, nakoľko je
častým miestom oddychu vodičov autobusových liniek a servisných vozidiel a mohlo by dôjsť
k rýchlemu znehodnoteniu nového parkoviska. Bolo by vhodnejšie v budúcnosti vybudovať nové
parkovisko na obecnom pozemku za budovou kostola reformovanej kresť.cirkvi aj s prístupovou
cestou. Poslanec p. Majó mal pripomienku k navrhovanej výške výdavkov na kultúrne akcie
v sume 1000 EUR, či to nie je privysoká suma, keď v minulosti stačili na výdavky aj nižšie
sumy. Starosta obce vysvetlil, že táto suma je adekvátna vzhľadom k tomu, že pribudli oslavy
dňa detí, na ktoré sa kupovali sladkosti, výhry do súťaží a občerstvenie pre deti.
Poslanci OZ po rozprave návrh rozpočtu hospodárenia obce na r. 2014 jednohlasne
schválili a návrh na r. 2015 – 20163 vzali na vedomie. Rovnako vzali na vedomie aj predložené
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k predloženému návrhu rozpočtu. Návrh rozpočtu
a stanovisko hlavnej kontrolórky tvoria prílohu zápisnice z dnešného rokovania.
7. Prerokovanie návrh ,,Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial č. 8/2013
o nakladaní s komunálny odpadmi a DSO na území obce Horný Pial
Dňom 1.1.2013 nadobudla účinnosť novela zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z., ktorá
priniesla mnohé zmeny tak pre držiteľov ako aj pre pôvodcov odpadov a tým pádom aj pre obce.
Bolo nevyhnutné v zmysle týchto zmien prepracovať všeobecne záväzné nariadenie obce
č.4/2004.
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 schválení
a na zrušení VZN obce č. 4/2004.
8. Návrh na vyplatenie mimoriadnych ročných odmien poslancom OZ
Mimoriadne odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial navrhuje
starosta obce v súlade s čl. 3 ods. 5 Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
v Hornom Piale zo dňa 21.1.2011 . Riadne odmeny za účasť na zasadnutiach OZ podľa „zásad
odmeňovania“ čl. 3 ods. 1 sú určené sumou 10,00 EUR za každé zasadnutie OZ. V r.2013 sa
uskutočnilo 8 zasadnutí OZ.
Starosta obce navrhol výšku mimoriadnych odmien každému poslancovi obecného
zastupiteľstva v sume 100,00 EUR. Poslanci OZ k výške navrhovanej sumy nemali pripomienky
a návrh jednohlasne prijali.
9. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva pre rok 2014
Obecné zastupiteľstvo podľa zákona o obecnom zriadení zasadá najmenej raz za 3 mesiace.
Plán zasadnuté pre rok 2014 predpokladá 5 riadnych zasadnutí OZ. Poslanci k navrhovaným
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termínom nemali pripomienky a Plán zasadnutí OZ pre rok 2014 jednohlasne schválili podľa
návrhu. Návrh plánu zasadnutí tvorí prílohu zápisnice z dnešného rokovania.
10. Rôzne
Starosta obce informoval prítomných :
a) o vydaní vnútornej Smernice upravujúcej postup obce Horný Pial pri verejnom
obstarávaní č. 6/2013
b) o rokovaní s. p Kalmárom z Kokavy nad Rimavicou, ktorý predložil svoju ponuku na
vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na r. 2014-2020.
Predbežná cena za vypracovanie programu je 690 €, v prípade že sa k nám pridajú aj iné
obce, bude nám poskytnutá zľava z ceny.
c) o rokovaní s p. Korbeľom, poradcom spoločnosti CONTROLECO s.r.o. z Nového
Tekova o vo veci vypracovaní Programu odpadového hospodárstva obce, ktorý sa má
predložiť na schválenie Okresnému úradu odbor životného prostredia do februára 2014.
d) o predložení spisov drobných stavieb, o voľbe hlavného kontrolóra vrátane zápisníc z OZ
a evidencie a spisov o poskytovaní informácií v zmysle zákona na kontrolu Okresnej
prokuratúre v Leviciach
11. Interpelácie poslancov
DO dnešného zasadnutia OZ neboli predložené žiadne písomné interpelácie poslancov.
12. Diskusia
Poslanec p. Majó mal otázku na starostu obce, či bolo nevyhnutné doručovať stavebné
povolenia p. Ferenčíka z bytovky ostatným účastníkom konania do vlastných rúk, preto že 3
účastníci konania bytom v H.Piale 27 doporučené zásielky nemajú možnosť na pošte v D.Piale
osobne prevziať. P. poslancovi boli vysvetlené zákonné dôvody takéhoto spôsobu doručovania.
Poslanec p. Varga mal otázku, či občania, ktorí boli na jar t.r. vyzvaní k opíleniu konárov
zasahujúcich do vedenia NN a do vozoviek, uposlúchli výzvu obce a ako sa vec doriešila s tými,
ktorí opílenie nevykonali. Starosta obce informoval, že výzvu obce uposlúchol len jeden občan,
ostatní výzvu obce odignorovali.
13. Záver
Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu účasť
na rokovaniach obecného zastupiteľstva počas celého roka, zaželal všetkým pokojné a šťastné
Vianočné sviatky a veľa úspechov v novom roku a o 20:10 hod. rokovanie ukončil.
V Hornom Piale, dňa 13.12.2013
Zapísala: Adriana Szántó

Overila : Milena Balážová
zástupca starostu obce
Ľudovít H ú d i k
starosta obce
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UZNESENIE
z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial
konaného dňa 13.12.2013
Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
uznesením č.53/2013 –

schvaľuje
za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa 13.12.2013
poslancov p. Alexandra Vargu, Ervína Majó a Margitu Maračekovú.
Za overovateľa zápisnice p. Milenu Balážovú.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
5
0
0

V Hornom Piale, dňa 16.12.2013

uznesením č.54/2013 –

Ľudovít Húdik, starosta obce

schvaľuje
program 15. riadneho zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
5
0
0

V Hornom Piale, dňa 16.12.2013

uznesením č.55/2013 –

Ľudovít Húdik, starosta obce

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

V Hornom Piale, dňa 16.12.2013

5
5
0
0

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesením č. 56/2013 –

v súlade s § 18f ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
A. prerokovalo
návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Horný Pial
na obdobie január - jún 2014.
B. berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Horný Pial na
obdobie január - jún 2014.
C. poveruje
hlavnú kontrolórku, Mgr. Soňu Šuranskú, výkonom kontrolnej
činnosti podľa Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce
Horný Pial na obdobie január - jún 2014 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.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
5
0
0

V Hornom Piale, dňa 16.12.2013

uznesením č. 57/2013 –

Ľudovít Húdik, starosta obce

v súlade s § 9 a § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a zákonom č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
A. prerokovalo
1. zostavenie a predkladanie rozpočtu Obce Horný Pial bez
programovej štruktúry.
2. predložený návrh rozpočtu Obce Horný Pial na roky 2014 - 2016.
B. schvaľuje
1. zostavenie a predkladanie rozpočtu Obce Horný Pial bez
programovej štruktúry.
2. rozpočet Obce Horný Pial na rok 2014 podľa predloženého
návrhu.
C. berie na vedomie
rozpočet Obce Horný Pial na roky 2015 – 2016 podľa predloženého
návrhu.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

V Hornom Piale, dňa 16.12.2013

5
5
0
0

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesením č. 58/2013 –

v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a s § 39 ods.4 zákona č. 223/2001 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien a doplnkov
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial č. 8/2013 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce Horný Pial
B. sa uznáša
na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial č.
8/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce
Horný Pial podľa predloženého návrhu.
C. ruší
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2004 o zbere, preprave a
zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
5
0
0

V Hornom Piale, dňa 16.12.2013

uznesením č. 59/2013 –

Ľudovít Húdik, starosta obce

v súlade s Čl. 3 ods. 5 Zásad odmeňovania poslancov a členov
komisií Obecného zastupiteľstva zo dňa 21.1.2011
A. prerokovalo
predložený návrh na schválenie mimoriadnych odmien poslancom
Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial za rok 2013
B. schvaľuje
mimoriadnu odmenu každému poslancovi Obecného zastupiteľstva
Obce Horný Pial z dôvodu náročnosti plnenia si funkcie poslanca
OZ vrátane plnenia si funkcie člena ktorejkoľvek komisie zriadenej
Obecným zastupiteľstvom Obce Horný Pial v sume 100,00 EUR.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

V Hornom Piale, dňa 16.12.2013

5
5
0
0

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesením č. 60/2013 –

v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. a
schvaľuje
,,Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial na rok
2014“ podľa predloženého návrhu.

Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
5
0
0

V Hornom Piale, dňa 16.12.2013

uznesením č. 61/2013 –

Ľudovít Húdik, starosta obce

berie na vedomie
všetky informácie, ktoré odzneli v bode Rôzne.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

V Hornom Piale, dňa 16.12.2013

5
5
0
0

Ľudovít Húdik, starosta obce
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