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Z á p i s n i c a  

 
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 8.8.2014 

 

 

 

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 18. 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 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horný Pial na programové 

obdobie 2014 - 2020 

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce   

6. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2014       
predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce a Adriana Szántó, samostatná  referentka  

7. Informácia o rozpočtových opatreniach starostu obce č. 2/2014      

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce      

8. Správa audítora o vykonanom audite účtovnej závierky za rok 2013 

predkladá: Ľudovít Húdi, starosta obce 

9. Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu na celé funkčné obdobie 2014 – 2018  

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce      

10. Určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva na celé 

volebné obdobie 2014 – 2018 

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce 

11. Rôzne : 

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce  

12. Interpelácie poslancov 

13. Diskusia 

14. Záver 
 

1.   Otvorenie zasadnutia 
 

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

členov OZ sú prítomní 3 poslanci pp. Macák Viliam, Varga Alexander, Maračeková Margita, 

čím je zasadnutie uznášania schopné. Ospravedlnila sa pre dôvod pracovnej neschopnosti p. 

Milena Balážová a p. Ervin Majó ohlásil svoje meškanie a dostavil sa o 18:10 hod.    
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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 bol zvolený p. Viliam Macák. 

 

3.   Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  
 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia a po jeho 

jednohlasnom schválení 3 z 3 prítomných 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 17. zasadnutí OZ dňa 29.05.2014 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 17. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale dňa 

29.05.2014 neboli prijaté uznesenia súvisiace s jej kontrolnou činnosťou.  Kontrola plnenia 

uznesení tvorí písomnú časť prílohy zápisnice. 

    Informácie, ktoré odzneli v tomto bode rokovania všetci prítomní poslanci 3 z 3 vzali na 

vedomie.  
 

 

5.   Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horný 
Pial na programové obdobie 2014 - 2020 

 

PHSR bol vypracovaný dodávateľsky agentúrou Mgr. Pavola Kalmara z Kokavy nad 

Rimavicou. Vypracovaný návrh predkladám na prerokovanie Obecnému zastupiteľstvu Obce 

Horný Pial  v súlade s § 4 a § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. Prostredníctvom PHSR bude obec Horný Pial napĺňať svoje 

rozvojové plány, a tým zabezpečovať svoj rozvoj v budúcnosti. Dokument predstavuje súbor 

prioritných oblastí, opatrení a cieľov smerujúcich k oživeniu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce. Zodpovednou za vypracovanie, schvaľovanie, realizáciu a vyhodnocovanie PHSR je  obec, 

čo určuje Zákon NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Zámerom 

implementácie PHSR je realizácia jednotlivých akčných plánov obce, dosiahnutie strategického 

cieľa a tým naplnenie zadefinovanej vízie. 

 Ku konečnej verzii návrhu PHSR prítomní poslanci OZ nemali pripomienky 

a jednohlasne ho schválili. 
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6.  Plnenie rozpočtu za I. polrok 2014 
 

Starosta obce predložil správu o plnení rozpočtu hospodárenia obce k 30.6.2014. Stav 

plnenia bežného rozpočtu je prebytok 12 043,98 € a plnenie celkového rozpočtu je prebytok 

8 206,06 €.  Poslanci k plneniu rozpočtu nemali otázky ani pripomienky a  výsledok 

hospodárenia k 30.6.2014 jednohlasne schválili. Výkaz o plnení rozpočtu hospodárenia obce 

k 30.6.2014 tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 

7.   Informácia o rozpočtových opatreniach starostu obce č. 2/20104  

 
    Starosta obce informoval poslancov o Rozpočtovom   opatrení č. 2/2014, ktorým sa 

upravili  rozpočtované finančné prostriedky v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014, presunmi 

medzi jednotlivými položkami rozpočtu na strane výdavkov v súlade s §10 Vykonávacieho 

predpisu o hospodárení s prostriedkami rozpočtu obce Horný Pial. 

Rozpočtové opatrenia nemajú vplyv na finančné zaťaženie obce, celkové vlastné príjmy a 

celkové vlastné výdavky zostávajú nezmenené ako v schválenom rozpočte obce   na rok 2014. 

Prítomní poslanci OZ informácie starostu obce jednohlasne vzali na vedomie. Rozpočtové 

opatrenie č. 2/2004 tvorí písomnú časť príloh tejto zápisnice.  

     

8.   Správa audítora o vykonanom audite účtovnej závierky za rok 
2013 

 

Dňa 5. júna 2014 vykonala audítorská spoločnosť Interaudit Levice s.r.o. v zastúpení 

zodpovedným audítorom Ing. Michalom Lackom na základe zmluvy audit účtovnej závierky 

obce Horný Pial za rok 2013 a na základe zisteného stavu vyhotovil ,,Správu 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 odsek 5   

Obecnému  zastupiteľstvu Obce Horný Pial“ zo dňa 5. júna 2014. Audítor v správe konštatoval, 

že účtovná závierka obce poskytuje poskytuje pravdivý a verný odkaz finančnej situácie obce 

Horný Pial k 31.12.2013 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu je 

v súlade so zákonom o účtovníctve, a že neboli zistené žiadne významné skutočnosti, ktoré by 

spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. 

Uvedenú správu a dodatok k správe bol Obecnému zastupiteľstvu Obce Horný Pial 

v predstihu predložený na vedomie v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom 

znení.  

Prítomní poslanci k predloženej správe a jej dodatku nemali žiadne pripomienky 

a v jednotnom hlasovaní ju vzali na vedomie.  

 
 

9.  Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu na celé funkčné 
obdobie 2014 – 2018  

 

V zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. § 11 ods. 4 obecné 

zastupiteľstvo určí plat starostu podľa osobitného zákona a určí najneskôr 90 dní pred voľbami 

na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. Starosta obce navrhol plat starostu 

neurčiť, resp. ponechať jeho určenie novému OZ a určiť 100 % rozsah výkonu funkcie resp. plný 

úväzok starostu obce Horný Pial na funkčné obdobie r. 2014 – 2018. Poslanci k návrhu nemali 
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žiadne pripomienky. Za návrh hlasovali 3 poslanci zo 4 prítomných, čím návrh uznesenia bol 

prijatý v predloženom znení.   
 

10. Určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov 
obecného      zastupiteľstva na celé volebné obdobie 2014 – 2018 

 

Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial  na celé volebné 

obdobie 2014 – 2018 bolo predložené na rokovanie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial v 

zmysle § 11 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a v zmysle § 9 

ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí okrem počtu poslancov 

určiť aj počet volebných obvodov. S prihliadnutím na veľkosť obce, resp. počet voličov a na 

doterajšie praktické skúsenosti obce,  starosta obce navrhol určiť jeden  volebný obvod a počet 

poslancov obecného zastupiteľstva na 5, tak ako tomu bolo doteraz. Prítomní poslanci k návrhu 

nemali výhrady a jednotným hlasovaním návrh schválili.   

  

11. Rôzne 
 

a) Starosta obce informoval o písomnej požiadavke Okresného súdu na voľbu prísediacich pre 

Okresný súd v Leviciach na volebné obdobie rokov 2014-2018. Starosta obce a ani poslanci 

vhodného kandidáta nenavrhli. 

b) Starosta obce informoval o priebehu turnaja v plážovom volejbale,. Ktorý sa konal dňa 

19.7.2014 na tunajšom volejbalovom ihrisku. Poďakoval sa poslancom za aktívnu pomoc pri 

jeho organizácii, najmä p. Macákovi o uvarenie chutného guláša.  Súčasne starosta obce 

vyjadril svoje poľutovanie nad klesajúcim záujmom občanov a najmä mládeže o aktívne 

využívanie ihriska pre plážový volejbal, ktorého zriadenie a údržba stojí obec nemalé 

finančné prostriedky.  

c) Starosta obce informoval prítomných o dokončení udržiavacích prác na cintoríne, o výmene 

vstupnej veľkej aj malej brány a vyasfaltovaní príjazdovej cesty k domu smútku.  

d) Starosta obce ďalej informoval o vyčistení potoka od hrubých nánosov bahna 

mechanizmami OZ Povodia Hrona, čím klesla aj spodná voda na futbalovom ihrisku.  

e) Ďalej informoval, že najbližšou kultúrno-spoločenskou akciou bude sobotňajšia hodová 

zábava, na ktorú objednáva hudbu. Hody vyhlásil p. farár na 7.9.2014. 

f) V mesiaci október je plánované aj posedenie s dôchodcami, presný termín sa určí neskôr.  

V rámci kultúrneho programu je predbežne s riaditeľkou ZŠ dohodnuté kultúrne vystúpenie 

žiakov a v rámci platenej kultúrnej produkcie starosta obce navrhol ohlásiť p. Vitáloša – 

speváka, rozprávača.  

g) Starosta obce informoval o rozhodnutí valného zhromaždenia Občianskeho združenia 

V dlani Hrona o jeho zrušení formou vstupu členov do OZ Pod Slovenskou bránou 

k 30.9.2014. Úlohou OZ obce je rozhodnúť, či vstúpime do nového OZ Pod Slovenskou 

bránou, ktoré bude po zlúčení pravdepodobne premenované. Poslanci informáciu o zániku 

OZ V dlani Hrona vzali na vedomie a  o vstupe obce do nového OZ bude rozhodnuté 

neskôr. 

 

12. Interpelácie poslancov  
 

Do dnešného zasadnutia OZ neboli predložené žiadne písomné interpelácie poslancov.  
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13. Diskusia 
 

Diskusia poslancov prebiehala súčasne s rozpravou k jednotlivým bodom rokovania.  

Neodzneli žiadne požiadavky ani pripomienky, ktoré boli potrebné v zápisnici obzvlášť uviesť.  

 

14. Záver  
 

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

rokovaní obecného zastupiteľstva  a o 19:00 hod. rokovanie ukončil.  

  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 08.08.2014 

 

 

Zapísala: Adriana Szántó 

 

 

 

 

 

 

Overil  : Viliam Macák           

    poslanec     

 

 

            Ľudovít    H ú d i k 

             starosta obce  
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U Z N E S E N I E  
 

Z  18.  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial 

konaného  dňa 08.08.2014 

 
Obecné zastupiteľstvo   obce Horný Pial   

 

 

uznesením č.23/2014  –      volí 

za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa 08.08.2014  

poslancov p. Alexandra Vargu, Viliama Macáka a Margitu 

Maračekovú. Za overovateľa určuje zápisnice p. Viliama Macáka. 

  

Prítomní: 3 z 5 

 Za:  3  (Macák, Varga, Maračeková,) 

 Proti:  0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

  

 

V Hornom Piale, dňa 13.08.2014    Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

 

uznesením č.24/2014 – schvaľuje  

program 18. riadneho zasadnutia OZ  podľa predloženého návrhu.   

  

Prítomní: 3 z 5 

Za:  3 (Macák, Varga, Maračeková,) 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 13.08.2014    Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

uznesením č.25/2014 –  berie na vedomie  

informácie, ktoré odzneli v bode Kontrola plnenia uznesení. 

  

Prítomní: 3 z 5 

 Za:  3  (Macák, Varga, Maračeková,) 

 Proti:  0  

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 13.08.2014    Ľudovít Húdik, starosta obce 
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uznesením č. 26/2014 – v súlade s § 4 a § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

A. prerokovalo 

návrh ,,Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horný Pial 

pre programové obdobie 2014 až 2020“. 

B. schvaľuje 

,,Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horný Pial pre 

programové obdobie 2014 až 2020“ podľa predloženého návrhu.  
 

Prítomní: 4 z 5 

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

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 
 

 

 
 

V Hornom Piale, dňa 13.08.2014    Ľudovít Húdik, starosta obce 
 

 

 

uznesením č. 27/2014 –  v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

A. kontroluje 

plnenie rozpočtu a jeho čerpanie  

B. schvaľuje 

výsledok plnenia rozpočtu za I. polrok 2014 
 

Prítomní: 4 z 5 

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

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 13.08.2014    Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

uznesením č. 28/2014 –      berie na vedomie 

úpravu rozpočtu hospodárenia obce na rok 2014 rozpočtovým  

opatrením starostu obce č.2/2014  presunmi medzi jednotlivými 

položkami rozpočtu výdavkov. 

               

Prítomní: 4 z 5 

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

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 13.08.2014    Ľudovít Húdik, starosta obce 
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uznesením č. 29/2014 –  v  súlade  s  § 19 ods. 1  a  ods. 2  zákona č. 431/2002 Z. z.   

   o účtovníctve v z. n. p. a v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990  

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

,,Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce 

Horný Pial“ o overení účtovnej závierky k 31.12.2013  vrátane 

,,Dodatku Správy audítora o overení súladu výročnej správy 

s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. § 23 odsek 

5 Obecnému  zastupiteľstvu Obce Horný Pial“ zo dňa 5. júna 2014. 
 

 Prítomní: 4 z 5 

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

 Proti:  0 

 Zdržal sa: 0 

 
 

 

 

V Hornom Piale, dňa 13.08.2014    Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

uznesením č. 30/2014 – v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

určuje 

100 %-ný rozsah výkonu funkcie starostu obce Horný Pial na celé 

funkčné obdobie 2014 – 2018. 
 

      Prítomní: 4 z 5 

   Za:  3 ( Varga, Maračeková, Majó) 

  Proti:  0 

  Zdržal sa: 1 (Macák) 

 

 
 

 

V Hornom Piale, dňa 13.08.2014    Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

uznesením č. 31/2014 – A. v súlade s § 11 ods. 3 písm. b) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. určuje 

počet poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial na celé 

volebné obdobie 2014 – 2018 v počte päť. 

B. v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do 

orgánov samosprávy obcí určuje jeden  volebných obvodov. 

  Prítomní: 4 z 5 

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

  Proti:  0 

  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 13.08.2014   Ľudovít Húdik, starosta obce 



 9 

uznesením č. 32/2014 – berie na vedomie  

všetky informácie, ktoré odzneli v bode Rôzne.  

 

      Prítomní: 4 z 5 

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

  Proti:  0 

  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 13.08.2014    Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

uznesením č. 33/2014 – A. berie na vedomie  

zrušenie verejno-súkromného partnerstva OZ V dlani Hrona ku dňu 

30.9.2014. 

 

      Prítomní: 4 z 5 

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

  Proti:  0 

  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 13.08.2014    Ľudovít Húdik, starosta obce 


