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Z á p i s n i c a  

 
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 29.05.2014 

 

 

 

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 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale 

       – predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce 

  4.   Kontrola plnenia uznesení 

       – vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce a Mgr. Soňa Šuranská,  hlavná kontrolórka  

5.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Horný Pial na obdobie júl-

december 2014  

     – predkladá: Mgr. Soňa Šuranská, hlavná kontrolórka  

6.  Návrh Záverečného účtu Obce Horný Pial za rok 2013 

    - predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce a Adriana Szántó, samostatná  referentka 

   Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2013 

     -  predkladá: Mgr. Soňa Šuranská, hlavná kontrolórka obce                       

7.  Výročná správa obce Horný Pial za rok 2013 

    – predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce a Adriana Szántó, samostatná  referentka  

  8.  Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok roku 2014       
     – predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce a Adriana Szántó, samostatná  referentka  

  9.  Informácia o rozpočtových opatreniach starostu obce č. 1/2014      

 -  predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce      

10.  Prerokovanie platu starostu obce Horný Pial 

     – predkladá: Milena Balážová, zástupca starostu obce  

11.  Prerokovanie platu hlavného kontrolóra Obce Horný Pial 

     – predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce 

12.  Rôzne : 

       – predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce  

13.  Interpelácie poslancov 

14.  Diskusia 

15.  Záver 
 

1.          Otvorenie zasadnutia 
 

Starosta obce prítomných privítal a zasadnutie zahájil o 18:00 hod. Konštatoval, že z 5 

členov OZ sú prítomní 4 poslanci pp. Macák Viliam, Varga Alexander, Maračeková Margita 

a Balážová Milena, čím je zasadnutie uznášania schopné.   Z pracovných dôvodov sa 

ospravedlnil poslanec p. Ervin Majó. 
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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, Viliam Macák a Margita Maračeková.  Za 

overovateľa zápisnice bola zvolená p. Milena Balážová. 

 

3.           Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  
 

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. 

    Starosta obce konštatoval, že na 16. zasadnutí OZ dňa 21.02.2014 bolo prijatých 11 

uznesení, ktoré mali charakter schvaľovací, alebo vzatia na vedomie. Termínované úlohy 

uložené neboli. Hlavná kontrolórka obce v písomnom materiály predloženom na rokovanie 

konštatovala, že na 16. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale dňa 

21.02.2014 neboli prijaté uznesenia súvisiace s jej kontrolnou činnosťou.  Kontrola plnenia 

uznesení tvorí písomnú časť prílohy zápisnice. 

    Informácie, ktoré odzneli v tomto bode rokovania všetci poslanci vzali na vedomie.  
 

 

5.          Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce              
Horný Pial na obdobie júl – december 2014 

 

Hlavná kontrolórka obce Mgr. Šuranská predložila v zmysle § 18 f ods. 1 písm. b) zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecnému zastupiteľstvu 

písomný materiál - plán kontrolnej činnosti na obdobie júl – december 2014. Prítomní poslanci 

nemali doplňujúce návrhy ani výhrady k predloženému plánu a Plán KČ na obdobie júl – 

december  2014 jednohlasne vzali na vedomie. Súčasne poverili hlavnú kontrolórku výkonom 

kontrolnej činnosti v uvedenom období v zmysle predloženého návrhu uznesenia. Plán KČ tvorí 

písomnú prílohu tejto zápisnice 

 

6.         Návrh Záverečného účtu Obce Horný Pial za rok 2013 
 

Návrh ,,Záverečného účtu  Obce Horný Pial za rok 2013“ predložil starosta obce na 

schválenie OZ 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. 

Poslanci OZ návrh Záverečného účtu obdržali vopred spolu s ostatnými materiálmi na rokovanie. 

Návrh Záverečného účtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej 
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stránke obce v lehote od 11.4.2014 do 29.5.2014 na verejnú diskusiu. Verejnosť nepreložila 

žiadnu písomnú pripomienku k zverejnenému návrhu ZÚ. V rozprave k predloženému návrhu 

nikto z poslancov nemal pripomienky, ani otázky. Hlavná kontrolórka obce predložila písomné 

stanovisku k návrhu ZÚ, kde odporučila poslancom OZ návrh schváliť. Návrh uznesenia na 

schválenie záverečného účtu obce a na usporiadanie rozpočtového výsledku hospodárenia obce 

bol  poslancami OZ jednohlasne prijatý, tak ako bol predložený v návrhu záverečnú účtu a ako to 

odporučila aj hlavná kontrolórka obce. Návrh ZÚ a  stanovisko hlavnej kontrolórky tvoria 

písomnú časť príloh tejto zápisnice.  

 

7.           Výročná správa obce Horný Pial za rok 2013 

 
    V súlade s § 19a 20 zákona č. 431/2002 o účtovníctve, obce majú povinnosť vyhotoviť 

výročnú správu. Obšírnejšie je to vysvetlené v predloženej dôvodovej správe. Výročnú správu 

poslanci a hlavná kontrolórka obce obdržali v predstihu a mali priestor na jej preštudovanie. 

V rozprave sa k Výročnej správe obce Horný Pial za rok 2013 nikto z prítomných poslancov ani 

hlavná kontrolórka obce nevyjadrili. Jednohlasným hlasovaním poslanci výročnú správu vzali na 

vedomie. Dôvodová správa a Výročná správa obce Horný Pial za rok 2013 tvoria písomné 

prílohy tejto zápisnice. 

     

8.          Plnenie  rozpočtu  za I. štvrťrok  2014 
 

Správu o plnení  rozpočtu,  jeho  čerpanie  a  návrh na schválenie výsledku plnenia rozpočtu 

za I. štvrťrok  roku 2014 predložil  na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu starosta obce 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. Výsledok rozpočtového hospodárenia k 31.3.2014 je prebytok 11 682,01 

Eur. V rozprave k správe mal otázku poslanec p. Varga, ktorý žiadal vysvetliť príjmovú položku 

rozpočtu č. 222003 – za porušenie predpisov. Nakoľko iné pripomienky zo strany poslancov 

a hlavnej kontrolórky obce neodzneli, starosta obce pristúpil k hlasovaniu. Poslanci jednohlasne 

plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie výdavkov ako aj výsledok rozpočtového hospodárenia obce 

za I. štvrťrok schválili. Výkaz o plnení rozpočtu k 31.3.2014  tvorí písomnú časť príloh tejto 

zápisnice.  
 

9.         Informácia o rozpočtových opatreniach starostu obce č. 1/2014      
 

V súlade s ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 10 ods.5 Vykonávacieho 

predpisu o hospodárení s prostriedkami rozpočtu obce Horný Pial  starosta obce vydal 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 o doplnení rozpočtu obce pre rok 2014 navýšením príjmov aj   

výdavkov o  2000 EUR, ktoré boli (budú)  prijaté zo ŠR a použité na financovanie volieb v r. 

2014. Rozpočtové opatrenie nemá vplyv na samotný vlastný rozpočet obce. Poslanci informáciu 

starostu obce bez výhrad vzali na vedomie. 
 

10. Prerokovanie platu starostu obce Horný Pial 
 

Návrh na prerokovanie platu starostu obce s dôvodovou správou predložila zástupkyňa 

starostu obce p. Balážová. 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 
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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 

vynásobením priemerného platu v NH za rok 2013 v sume 824 €  koeficientom 1,49 v sume 

1227,76 €. Plat sa zaokrúhľuje na celá eurá nahor, čiže na 1228 € mesačne so spätnou 

účinnosťou od 1.1.2014. Rozdiel platu za predošlé mesiace bude starostovi obce doplatený. 

V rozprave k návrhu platu,  zo strany poslancov neodznel návrh na zvýšenie platu starostu 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. Návrh uznesenia bol jednohlasne prijatý. 

Dôvodová správa a návrh uznesenia tvoria prílohu tejto zápisnice.  

 
 

11. Prerokovanie platu hlavnej  kontrolórky  Obce Horný Pial 
 

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. 

V závislosti k dohodnutému pracovnému pomeru na kratší pracovný  čas je plat  hlavného 

kontrolóra prepočítaný  aj v  závislosti  od  dĺžky pracovného času (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. 

      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 ako násobok 

priemerného platu v NH za rok 2014, koeficientu podľa počtu obyvateľov 1,15 a schváleného 

úväzku 0,147, t.j. v zaokrúhlenej sume  140 €.  V rozprave k návrhu platu HK poslanci nenavrhli 

priznanie mesačnej odmeny podľa § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení . Plat 

hlavnej kontrolórky bol schválený jednohlasne tak ako to bolo predložené v písomnom návrhu 

starostu.  Návrh uznesenia a dôvodová správa tvoria prílohu tejto zápisnice.  

 

12. Rôzne 
 

a) Starosta obce informoval o príprave športového dňa pri príležitosti Dňa detí, a to v sobotu 

31.5.2014, so začiatkom o 13:00 hod. na futbalovom ihrisku, o technickom organizačnom 

zabezpečení a programe. 

b) Starosta obce informoval o dokončení oplotenia cintorína a že objednal novú vstupnú 

kovanú bránu a malú bránku. 

c) Starosta obce informoval prítomných, že obecné kompostovisko, ktoré sa nachádza za 

futbalovým ihriskom, plní svoj účel a že aj občania tam nosia odpad zo zelene. 

d) Na účely obecných akcií starosta  kúpil dva veľké stany s rozmermi 6x3 m. 

e) Starosta obce ďalej informoval, že v prípade dostatočného počtu záujemcov, opätovne 

zorganizuje zájazd autobusom na kúpalisko do Patiniec, a to dňa 16.8.2014 

f) Ďalej informoval, že najbližšou kultúrno-spoločenskou akciou bude hodová zábava, no 

presný termín hodov ešte p. farár nevyhlásil. 

g) Nakoľko poslanec  p. Majó na dnešnom zasadnutí nie je prítomní, termín turnaja 

v plážovom volejbale momentálne nie je dohodnutý. 
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13.  Interpelácie poslancov  
 

Do dnešného zasadnutia OZ neboli predložené žiadne písomné interpelácie poslancov.  

  

14. Diskusia 
 

Občan p. Róbert Sebestyén ml. predniesol svoju požiadavku, resp. návrh, aby pouličné 

osvetlenie v čase letných prázdnin boli ponechané rozsvietené nepretržite počas celej noci, 

z dôvodu zvýšenia bezpečnosti aj prázdninujúcej mládeže aj z dôvodu zvýšenia ochrany majetku 

občanov.  

 

15. Záver  
 

Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce  poďakoval prítomným za účasť na 

rokovaní obecného zastupiteľstva  a o 20:15 hod. rokovanie ukončil.  

  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 29.05.2014 

 

 

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 17.  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial 

konaného  dňa 29.05.2014 

 
Obecné zastupiteľstvo   obce Horný Pial   

 

 

uznesením č.12/2014  –      volí 

za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa 21.02.2014  

poslancov p. Alexandra Vargu, Viliama Macáka a Margitu 

Maračekovú. Za overovateľa zápisnice p. Milenu Balážovú. 

  

Prítomní: 4 z 5 

 Za:  4  (Macák, Varga, Maračeková, Balážová) 

 Proti:  0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

  

 

V Hornom Piale, dňa 30.05.2014    Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

 

uznesením č.13/2014 – schvaľuje  

program 17. riadneho zasadnutia OZ  podľa predloženého návrhu.   

  

Prítomní: 4 z 5 

Za:  4 (Macák, Varga, Maračeková, Balážová) 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 30.05.2014    Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

uznesením č.14/2014 –  berie na vedomie  

informácie, ktoré odzneli v bode Kontrola plnenia uznesení. 

  

Prítomní: 4 z 5 

 Za:  4  (Macák, Varga, Maračeková, Balážová) 

 Proti:  0  

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 30.05.2014    Ľudovít Húdik, starosta obce 
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uznesením č. 15/2014 – 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 júl – december  2014. 

B. berie na vedomie 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Horný Pial na 

obdobie júl – december 2014 

C. poveruje 

hlavnú kontrolórku, Mgr. Soňu Šuranskú, výkonom kontrolnej 

činnosti podľa Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce 

Horný Pial  na obdobie júl – december  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: 4 z 5 

  Za:  4 (Macák, Varga, Maračeková, Balážová) 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 
 

 

 
 

V Hornom Piale, dňa 30.05.2014    Ľudovít Húdik, starosta obce 
 

 

uznesením č. 16/2014 –  v súlade s § 4 ods. 3 písm. b) a § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a v súlade s § 16 zákona 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

A. schvaľuje 

,,Záverečný účet Obce Horný Pial za rok 2013“ a celoročné 

hospodárenie obce za rok 2013 bez výhrad. 

B. schvaľuje 
použitie prebytku v sume 5 884,95 EUR, zisteného podľa 

ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na 

tvorbu rezervného fondu  v sume 5 688,69  EUR a vysporiadanie 

schodku finančných operácií v sume 196,26 EUR z prebytku 

rozpočtu za rok 2013. 

C. berie na vedomie 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu 

obce za rok 2013. 
 

Prítomní: 4 z 5 

  Za:  4  (Macák, Varga, Maračeková, Balážová) 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 30.05.2014    Ľudovít Húdik, starosta obce 
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uznesením č. 17/2014 –      berie na vedomie 

,,Výročnú správu obce Horný Pial za rok 2013“. 

               

Prítomní: 4 z 5 

                                               Za:  4  (Macák, Varga, Maračeková, Balážová) 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 30.05.2014    Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

uznesením č. 18/2014 –  Obecné zastupiteľstvo  obce Horný Pial  

A. kontroluje 

plnenie rozpočtu a jeho čerpanie  

B. schvaľuje 

výsledok plnenia rozpočtu za I. štvrťrok 2014. 

 

 

 Prítomní: 4 z 5 

  Za:  4(Macák, Varga, Maračeková, Balážová) 

 Proti:  0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 30.05.2014    Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

 

uznesením č. 19/2014 – berie na vedomie 

úpravu rozpočtu hospodárenia obce na rok 2014 rozpočtovým  

opatrením starostu obce č.1/2014  navýšením na strane príjmov 

aj výdavkov o 2000,- Eur, z dôvodu financovania volieb zo ŠR 

v roku 2014. 

 

      Prítomní: 4 z 5 

   Za:  4(Macák, Varga, Maračeková, Balážová) 

  Proti:  0 

  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 30.05.2014    Ľudovít Húdik, starosta obce 
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uznesením č. 20/2014 – Obecné zastupiteľstvo  obce Horný Pial  

určuje 

podľa § 3 ods. 1  zákona NRSR č. 253/1994 Zb. o právnom 

postavení a  platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov  so spätnou  účinnosťou od 

01.01.2014 plat starostu obce v sume 1228,00 EUR  mesačne. 

   

    

  Prítomní: 4 z 5 

   Za:  4  (Macák, Varga, Maračeková, Balážová) 

  Proti:  0 

  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 30.05.2014   Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

uznesením č. 21/2014 – Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial 

určuje 

podľa § 18 c) zákona SNR č. 39/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov 

plat hlavnej kontrolórke obce so spätnou  účinnosťou od 1.1.2014 

vo výške 140,00 EUR mesačne. 

       

Prítomní: 4 z 5 

   Za:  4 (Macák, Varga, Maračeková, Balážová) 

  Proti:  0 

  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 30.05.2014    Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

 

uznesením č. 22/2014 – berie na vedomie  

všetky informácie, ktoré odzneli v bode Rôzne.  

 

      Prítomní: 4 z 5 

   Za:   (Macák, Varga, Maračeková, Balážová) 

  Proti:  0 

  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 30.05.2014    Ľudovít Húdik, starosta obce 


