Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial,
konaného dňa 28. novembra 2014
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
9. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
10. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov
11. Určenie platu starostu
12. Diskusia
13. Uznesenie
14. Záver

1. Otvorenie
Starosta obce p. Ľudovít Húdik v úvode privítal všetkých prítomných novozvolených
poslancov, bývalých poslancov, členov miestnej volebnej komisie a hlavnú kontrolórku obce
a následne ich oboznámil s programom zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice z dnešného zasadnutia starosta obce určil p. Adrianu Szántó a za
overovateľov zápisnice určil p. Petra Leváka a Janu Kissovú.
3. Oznámenie o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
Správu o výsledku komunálnych volieb predniesla predsedkyňa miestnej volebnej komisie p.
Valéria Leváková. Správa tvorí prílohu zápisnice.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Novozvolený starosta obce p. Ľudovít Húdik zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
do rúk predsedu miestnej volebnej komisie p. Valérie Levákovej, ktorá mu odovzdala insígnie,
osvedčenie o zvolení za starostu obce a popriala mu v jeho práci veľa úspechov. Po zložení sľubu sa
starosta obce ujal ďalšieho vedenia zasadnutia.
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5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
Starosta obce vyzval prítomných aby povstali a vyzval novozvolených poslancov, aby zložili
zákonom predpísaný sľub. Sľub potvrdili vlastnoručným podpisom: Jana Kissová, Peter Levák,
Ernest Maraček, Margita Maračeková a Alexander Varga. Osvedčenie o zvolení za poslancov im
odovzdala predsedkyňa miestnej volebnej komisie p. Valéria Leváková. Starosta obce poprial
poslancom veľa úspechov a vyzval ich k spolupráci v prospech všetkých občanov.
6. Príhovor starostu obce
Príhovor starostu obce tvorí prílohu tejto zápisnice.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce konštatoval, že sú prítomní všetci novozvolení poslanci obecného
zastupiteľstva, čím je obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Následne opätovne
prečítal návrh programu zasadnutia. Nakoľko návrhy na doplnenie programu neodzneli, starosta
obce vyzval poslancov k hlasovaniu. Program rokovania bol jednohlasne schválený.
8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
Starosta obce vyzval poslancov OZ, aby určili poslanca, ktorý bude oprávnený v jeho
neprítomnosti zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Nakoľko žiadny návrh
neodznel, starosta obce navrhol poslancom určiť p. Janu Kissovú. Menovaná so svojou nomináciou
súhlasila, preto starosta obce dal za tento návrh hlasovať. Obecné zastupiteľstvo určilo p. Janu
Kissovú za oprávnenú zvolávať a viesť zasadnutia OZ v neprítomnosti starostu s počtom hlasov za:
4, proti:0 a zdržala sa hlasovania: p. Kissová.
9. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
Starosta obce navrhol ustanoviť nasledovné pracovné komisie na čas dnešného zasadnutia:
a) Návrhová komisia : Peter Levák – predseda
Margita Maračeková - člen
Alexander Varga - člen
Za navrhnuté zloženie návrhovej komisie hlasovalo 5 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nik
nezdržal hlasovania.
b) Mandátová komisia : Ervin Majó – predseda
Jana Kissová - člen
Ernest Maraček - člen
Za navrhnuté zloženie mandátovej komisie hlasovalo 5 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nik
nezdržal hlasovania.
c) Volebná komisia:

Margita Maračeková - predseda
Peter Levák - člen
Alexander Varga - člen
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Za navrhnuté zloženie volebnej komisie hlasovalo 5 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nik
nezdržal hlasovania.
10. Zriadenie obecných komisií a voľba ich predsedov
Starosta obce navrhol zriadiť nasledovné komisie OZ, tak ako boli zriadené a tak ako sa
osvedčili v minulom volebnom období:
a) komisiu pre životné prostredie a verejný poriadok
b) komisiu pre kultúru a šport
Poslanci OZ nemali pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy k vytvoreniu ďalších komisií OZ.
Za vytvorenie dvoch navrhovaných komisii bolo 5 poslancov, proti nebol nikto a nik sa nezdržal
hlasovania. Predsedovia jednotlivých komisií boli zvolení tajným hlasovaním. Predsedom komisie
pre životné prostredie a verejný poriadok sa stal p. Ernest Maraček s počtom hlasov 2 a predom
komisie pre kultúru a šport sa stal p. Peter Levák, s počtom hlasov 4. S výsledkami tajnej voľby
oboznámila prítomných p. Margita Maračeková, predseda volebnej komisie.
Ostatných členov komisií si navrhnú zvolení predsedovia, hlasovať o zložení týchto komisií
bude zastupiteľstvo na najbližšom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
11. Určenie platu starostu
V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. na
18. riadnom zasadnutí OZ dňa 8.8.2014 bol uznesením č. 30/2014 určený 100 %-ný rozsah výkonu
funkcie starostu obce Horný Pial na celé funkčné obdobie 2014 – 2018.
V súlade so zákonom SNR č.253/1994 v znení neskorších zmien a doplnkov starostovi patrí
minimálny plat, ktorý v obciach s počtom obyvateľov do 500 je 1,49 násobok priemerného
mesačného platu pracovníka národného hospodárstva SR za predchádzajúci rok, začínajúc prvým
dňom mesiaca, v ktorom zložil sľub. Plat sa upravuje každoročne k 31.3.
Minimálny zákonom garantovaný plat starostu v súčasnosti je 874 eur x 1,49 = 1 227,76 eur.
Plat starostu nemôže byť nižší ako takto vypočítaný plat. Plat sa podľa zákona zaokrúhľuje na celé
eurá nahor, teda na 1228 EUR.
Obecné zastupiteľstvo 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 môže plat
(určený podľa § 3 ods. 1) zvýšiť až o 70 %. Návrh na zvýšenie platu starostu predložený nebol.
Návrh platu starostu obce Horný Pial podľa § 3 ods. 1 Zákona č. 253/1994 Z.z. činí 1228,00 EUR.
Za takto vypočítaný plat hlasovalo 5 poslancov, proti nebol nikto a nik sa nezdržal hlasovania.
12. Diskusia
Do diskusie sa prihlásil občan Róbert Sebestyén ml., ktorý kládol otázky starostovi obce,
pýtal sa, aké má plány do budúcna, kam plánuje investovať finančné prostriedky, ktoré obec ušetrí
tým, že už má vyrovnaný bankový úver a prečo nesvietia všetky svetlá v parku. Navrhol, aby
pouličné osvetlenie v obci svietilo nepretržite, alebo aby sa verejné osvetlenie modernizovalo.
Obvinil starostu obce z nedodržania prísľubu vykonávať funkciu starostu obce na polovičný úväzok.
Na jeho otázky a pripomienky reagoval starosta obce. Do búrlivej diskusie na obvinenia starostu sa
zapojili ďalší občania, resp. poslanci a to p. Viliam Macák, Margita Maračeková, Eva Húdiková,
Valéria Leváková, Ervin Majó a Ľudmila Maračeková. Bývalý poslanec p. Viliam Macák vyslovil
podozrenie z korumpovania volieb bližšie nepomenovanými osobami a že členovia miestnej
volebnej komisie boli/sú v príbuzenskom vzťahu s kandidátmi na poslancov. Následne vyslovil
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nesúhlas s rozhodnutím starostu obce neusporiadať slávnostné stretnutie s dôchodcami, ako to bolo
dohodnuté na poslednom riadnom zasadnutí OZ, ale ako náhradu venovať dôchodcom nákupné
poukážky. Starosta obce dôvody svojho rozhodnutia prítomným vysvetlil.
13. Návrh na uznesenie
Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva prečítal predseda
návrhovej komisie p. Peter Levák.
Jednotlivé uznesenia boli prijaté samostatnými hlasovaniami, preto nebolo potrebné hlasovať
za uznesenie ako celok. Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice.
14. Záver
Po vyčerpaní programu sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

v Hornom Piale, dňa 28. 11.2014
zapísala : Adriana Szántó

Ľudovít H ú d i k
starosta obce

overili:
Peter Levák

.................................

Jana Kissová ...................................
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Uznesenie
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial,
zo dňa 28.11.2014
Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial:
A. Berie na vedomie
1.
2.

Správu predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch voľby starostu obce
a poslancov Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial
Príhovor starostu obce

B. Konštatuje, že
1.

Novozvolený starosta obce p. Ľudovít Húdik zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce.

2.

Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Jana Kissová, Peter Levák, Ernest Maraček,
Margita Maračeková a Alexander Varga zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.

C. Schvaľuje
1.

Program rokovania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa návrhu.
Za:
5z5
Proti:
0
Zdržal sa: 0

D. Zriaďuje
1.

návrhovú komisiu v zložení: Peter Levák predseda, Margita Maračeková a Alexander
Varga členovia,
Za:
5z5
Proti:
0
Zdržal sa: 0

2.

mandátovú komisiu v zložení: Ervin Majó predseda, Jana Kissová a Margita Maračeková
členovia,
Za:
5z5
Proti:
0
Zdržal sa: 0

3.

volebnú komisiu v zložení: Margita Maračeková predseda, Peter Levák a Alexander
Varga členovia,
Za:
5z5
Proti:
0
Zdržal sa: 0

4.

komisie obecného zastupiteľstva a to:

a) pre životné prostredie a verejný poriadok
b) pre kultúru a šport

Za:
5z5
Proti:
0
Zdržal sa: 0
5

E. Volí
1.

poslankyňu p. Janu Kissovú, za oprávnenú zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v neprítomnosti starostu obce,
Za:
4 (Levák, Maraček, Maračeková, Varga) z 5
Proti:
0
Zdržal sa: 1 (Kissová) z 5

2.

za predsedu komisie pre životné prostredie a verejný poriadok p. Ernesta Maračeka
Za:
2 z 5 v tajnom hlasovaní

3.

za predsedu komisie pre kultúru a šport p. Petra Leváka.
Za:
4 z 5 v tajnom hlasovaní

F. Určuje
1.

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 plat starostu
obce v sume 1228,00 EUR mesačne.
Za:
5z5
Proti:
0
Zdržal sa: 0

G. Ukladá
1.

predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na
zloženie svojich komisií.

Ľudovít Húdik
starosta obce
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SPRÁVA
o výsledku volieb do Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial a na funkciu
starostu obce, konaných dňa 15.11. 2014
Dňa 15. novembra 2014 sa uskutočnili voľby do orgánov miestnych samospráv,
t.j. poslancov do obecného zastupiteľstva a voľba starostu obce.
Zápisnica miestnej volebnej komisie potvrdzuje nasledovné výsledky:
V obci bol vytvorený 1 volebný obvod a 1 okrsok. V zozname voličov bolo
zapísaných 229 oprávnených voličov, z ktorých sa hlasovania zúčastnilo 138 voličov,
čo je 60,26 %.
Na funkciu starostu obce kandidoval jeden nezávislý kandidát. S počtom
získaných platných hlasov 119 bol za starostu obce zvolený p. Ľudovít Húdik.
Pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo odovzdaných 133 platných
hlasovacích lístkov, 5 hlasovacích lístkov bolo posúdených ako neplatných.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 31/2014 zo dňa 8.8.2014 určilo, že Obecné
zastupiteľstvo obce Horný Pial bude mať v nasledujúcom volebnom období 5 členov,
čo je maximálny počet pre obce do 500 obyvateľov. Kandidátnu listinu pre voľby do
OZ podali 3 politické strany: MOST – HÍD, SMK-MKP a Smer-Sociálna demokracia
a kandidovali dvaja nezávislí kandidáti.
Z celkového počtu 10 kandidátov, bolo zvolených 5 poslancov, a to:
1.
2.
3.
4.
5.

Ernest Maraček, nezávislý kandidát s počtom hlasov ............................. 73
Peter Levák, kandidát MOST-HÍD s počtom hlasov .............................. 67
Jana Kissová, kandidát MOST-HÍD s počtom hlasov ............................ 65
Margita Maračeková, kandidát za Smer-SD s počtom hlasov ................ 63
Alexander Varga, nezávislý kandidát s počtom hlasov .......................... 59
Neboli zvolení a náhradníkmi sa stali nasledovní kandidáti:

1.
2.
3.
4.
5.

Peter Vicze, kandidát SMK-MKP s počtom hlasov................................. 55
Mgr. Monika Szántóová, kandidátka za MOST-HÍD s počtom hlasov... 53
Zsolt Macák, kandidát SMK-MKP s počtom hlasov............................... 50
Róbert Sebestyén, kandidát za MOST-HÍD s počtom hlasov ................. 35
Peter Fabian, kandidát za MOST-HÍD s počtom hlasov ......................... 27

Počas volieb neboli zo strany voličov podané žiadne pripomienky ani sťažnosti
voči priebehu a regulérnosti volieb. Volebný zákon porušený nebol a týmto
vyhlasujem výsledky volieb za platné.

Valéria L e v á k o v á
predseda miestnej volebnej komisie
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Príhovor starostu obce:
Milé dámy, veľavážení páni, milí hostia !
Dovoľte mi, aby som Vás ešte raz, čo najsrdečnejšie privítal na dnešnom
ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Hneď na úvod sa chcem
poďakovať všetkým voličom, ktorí si našli čas a zodpovedne pristúpili k voľbám do
orgánov samosprávy našej obce, a ukázali, že im nie je ľahostajné dianie v našej obci.
Hoci sa už voľby do rôznych orgánov moci v tomto roku uskutočnili 3x
a v mnohých obciach a mestách sa účasť voličov pohybovala na úrovni 30 %, u nás
bola účasť viac ako dvojnásobná. Preto ešte raz, vďaka všetkým, ktorí odovzdali svoje
hlasy a rozhodli o ďalšom 4 ročnom riadení našej obce. V prvom rade chcem
zablahoželať všetkým novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva k ich
zvoleniu a popriať im veľa zdravia, pohody v ich súkromnom živote a najmä veľa
elánu pri riadení a aktivitách v našej obci. Ďakujem všetkým končiacim poslancom za
odvedenú zodpovednú prácu v prospech našej obce.
Štyri roky prešli ako voda a končí sa volebné obdobie. Je čas bilancovania.
Poviem to jednoducho a skromne. Neurobili sme toho veľa, ale myslím si že ani málo.
Kto našu obec pozná a dlhodobo u žije, tak mi dá za pravdu. Vždy sa dá urobiť ešte
viac, ako sa urobilo, ale práve o tom je život. Boli to aj moje prvé roky spoznávania
v tejto funkcii, čo tiež človek musí zažiť iba raz. Dúfam, že toto nastávajúce volebné
obdobie bude ešte prospešnejšie.
Na záver mi dovoľte, aby som sa aj ja v mene svojom veľmi pekne poďakoval
všetkým voličom, ktorí mi opäť prejavili dôveru, čo ma zaväzuje k ešte väčšej snahe,
aby som vašu dôveru nesklamal.
Do ďalšej spoločnej práce v prospech obce a občanov Vám všetkým prajem
veľa zdravia a elánu.

8

