Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa
12.12.2014
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. Schválenie návrhu programu 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial
predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
4. Kontrola plnenia uznesení
vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce a Mgr. Soňa Šuranská, hlavná kontrolórka
5. Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial v roku 2015
predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
6. Voľba členov komisie pre kultúru a šport a komisie pre životné prostredie a verejný
poriadok
predkladajú: predsedovia komisii p. Levák a p. Maraček
7. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu
predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
8. Návrh na vyplatenie mimoriadnych ročných odmien poslancom OZ za rok 2014
predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
9. Návrh Rozpočtu obce na roky 2015 – 2017 a stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k návrhu rozpočtu
predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce a Mgr. Soňa Šuranská, hl. kontrolórka
10. Návrh VZN obce Horný Pial o dani z nehnuteľností a dani za psa č. 1/2015
predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce a Adriana Szántó, samostatná referentka
11. Návrh VZN obce Horný Pial o miestnych daniach za užívanie verejného priestranstva,
za ubytovanie a za jadrové zariadenie č. 2/2015
predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
12. Návrh VZN obce Horný Pial o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady č. 3/2015
predkladá: Ľudovít Húdi, starosta obce
13. Návrh VZN obce Horný Pial č. 4/2014 o podmienkach držania psov na území obce
Horný Pial
predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
14. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Horný Pial na 1. polrok 2015
predkladá: Mgr. Soňa Šuranská, hl. kontrolórka obce
15. Návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Horný Pial č.1/2015
Predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
16. Prerokovanie vstupu obce do MAS – Občianske združenie Pod Slovenskou bránou
predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
17. Rôzne :
predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
18. Interpelácie poslancov
19. Diskusia
20. Záver
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1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce prítomných privítal a zasadnutie zahájil o 18:00 hod. Konštatoval, že z 5 členov
OZ sú prítomní všetci poslanci, čím je zasadnutie uznášania schopné.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
Starosta obce určil za zapisovateľku p. Adrianu Szántó. Za overovateľa zápisnice starosta
obce určil p. Petra Leváka a p. Janu Kissovú. Za členov návrhovej komisie boli jednohlasne
zvolení p. Alexander Varga, Ernest Maraček a Margita Maračeková.

3. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia a po jeho
jednohlasnom schválení 5 za z 5 prítomných poslancov pristúpil k ďalšiemu bodu rokovania.
Návrh programu tvorí prílohu zápisnice, na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej
stránke obce bol zverejnený od 5.12.2014.

4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce konštatoval, že na 18. zasadnutí OZ dňa 8.8.2014 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 18.
riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale dňa 8.8.2014 neboli prijaté uznesenia
súvisiace s jej kontrolnou činnosťou. Kontrola plnenia uznesení tvorí písomnú prílohu zápisnice.
Informácie, ktoré odzneli v tomto bode rokovania všetci prítomní poslanci vzali na vedomie.

5.

Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial v
roku 2015

Obecné zastupiteľstvo podľa zákona o obecnom zriadení zasadá najmenej raz za 3 mesiace.
Plán zasadnutí pre rok 2015 predpokladá 5 riadnych zasadnutí OZ. Poslanci k navrhovaným
termínom nemali pripomienky a Plán zasadnutí OZ pre rok 2015 jednohlasne schválili podľa
návrhu. Návrh plánu zasadnutí tvorí prílohu zápisnice z dnešného rokovania.

6.

Voľba členov komisie pre kultúru a šport a komisie pre životné
prostredie a verejný poriadok

Predseda komisie pre kultúru a šport navrhol za ďalších členov komisie p. Mariana Húdika
a p. Ervína Majó. Návrh členov komisie poslanci jednohlasne schválili hlasovaním 5 z 5.
Predseda komisie pre životné prostredie a verejný poriadok p. Ernest Maraček navrhol za ďalších
členov svojej komisie p.Margitu Maračekovú a Alexandra Vargu. Návrh členov komisie poslanci
jednohlasne schválili hlasovaním 5 z 5.
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7. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. z 26. 5. 2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov (ďalej „zákon“) ustanovuje:
„a) nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo
činností,
b) povinnosti a obmedzenia pre verejného funkcionára na účel zamedzenia vzniku rozporu
osobného záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie a
c) zodpovednosť verejného funkcionára za nesplnenie alebo porušenie povinností a obmedzení
ustanovených týmto ústavným zákonom vrátane sankcií, ktoré možno verejnému funkcionárovi za
také nesplnenie alebo porušenie povinností alebo obmedzení uložiť.“
V pôsobnosti tohto zákona sú aj starostovia obcí. Zákon ukladá povinnosť zriadiť komisiu,
ktorá bude dohliadať na povinnosti vyplývajúce zo zákona.
„Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom
zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je
zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu
nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto
spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s
najvyšším počtom poslancov.“
V podmienkach Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial to znamená, že komisia má mať
minimálne 3 členov, ktorí budú nominantmi nasledovných politických strán, hnutí a nezávislých
kandidátov : MOST-HÍD , SMER – SD a NEKA. Obecné zastupiteľstvo zároveň volí predsedu
komisie, ktorého úlohou bude zvolávať a viesť rokovania komisie a zabezpečovať uloženie a
archiváciu Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov, ktorých podávanie je
každoročnou povinnosťou starostu obce.
Starosta obce v zmysle vyššie uvedených podmienok navrhol za členov komisie zvoliť p.
Janu Kissovú za MOST-HÍD, p. Ernesta Maračeka nezávislého kandidáta a p. Margitu
Maračekovú za Smer-SD. Poslanci návrh starostu jednohlasne schválili hlasovaním 5 z 5. Členova
komisie si zvolili za svojho predsedu p. Janu Kissovú.

8.

Návrh na vyplatenie mimoriadnych ročných odmien poslancom OZ za
rok 2014

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.
Vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu Obce Horný Pial starosta obce navrhol Obecnému
zastupiteľstvu Obce Horný Pial schváliť mimoriadnu odmenu každému poslancovi obecného
zastupiteľstva a prerozdeliť celkovú sumu 160,00 EUR. Rozpis výšky odmeny jednotlivým poslancom
tvorí prílohu tejto zápisnice.
Svoj návrh na vyplatenie mimoriadnej odmeny starosta obce odôvodnil zohľadnením vzájomnej
spolupráce, spolupráce s ostatnými zamestnancami obce, ako aj spoluprácou a pomocou pri
organizovaní rôznych obecných podujatí počas roka 2014. Poslanci k návrhu starostu nemali výhrady
a výšku jednotlivých odmien jednohlasne schválili hlasovaním 5 z 5.
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9.

Návrh Rozpočtu obce na roky 2015 – 2017 a stanovisko hlavnej
kontrolórky obce k návrhu rozpočtu

Finančné hospodárenie Obce Horný Pial sa bude v roku 2015 riadiť schváleným rozpočtom.
Návrh rozpočtu je rozpracovaný podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie s členením na
jednotlivé položky príjmov a výdavkov.
Súčasne s návrhom rozpočtu na rok 2015 sú predkladané i návrhy rozpočtov na roky 2016
a 2017, t.j. na schválenie je predložený viacročný rozpočet. Návrhy rozpočtov na roky 2016
a 2017 nie sú pre obec záväzné.
Súčasťou materiálu k tomuto bodu je aj odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Horný
Pial k návrhu viacročného rozpočtu Obce Horný Pial na roky 2015 – 2017.
Zverejnenie návrhu rozpočtu Obce Horný Pial na roky 2015 – 2017 prebehlo v súlade s § 9
ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. na úradnej tabuli Obce Horný Pial a na domovskej
internetovej stránke obce v termíne od 24.11.2014 do 12.12.2014.
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 03. december 2014. Počas tejto lehoty Obec Horný Pial nezaevidovala
k predloženým návrhom v registratúrnom denníku žiadne pripomienky od fyzických
či právnických osôb.
Návrh rozpočtu poslanci podrobne prerokovali, otázky a pripomienky boli dôsledne
vysvetlené ako zo strany starostu obce, tak aj zo strany samostatnej referentky. Návrh rozpočtu
obce na rok 2015 bol poslancami jednohlasne schválený hlasovaním 5 za z 5 prítomných
a výhľadový rozpočet na roky 2016 a 2017 vzali na vedomie.

10. Návrh VZN obce Horný Pial o dani z nehnuteľností a dani za psa č.
1/2015
Návrh ,, Všeobecne záväzného nariadenia obce Horný Pial o dani z nehnuteľností a dani za
psa č. 1/2015“ bol predložený na prerokovanie na základe novelizácie zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO.
Výška navrhovaných základov dane z pozemkov a navrhovaných sadzieb dane zo stavieb a
z bytov v predloženom návrhu VZN predstavuje reálnu a aktuálnu potrebu Obce Horný Pial na
pokrytie časti bežných výdavkov súvisiacich s činnosťou obce vo väčšine prevádzkových a
ostatných oblastí. Sadzba dane za psov sa v návrhu oproti doterajšiemu VZN nemení. Návrh VZN
č. 1/2015 po jeho prerokovaní poslanci jednohlasne schválili hlasovaním 5 za z 5 prítomných.

11. Návrh VZN obce Horný Pial o miestnych daniach za užívanie
verejného priestranstva, za ubytovanie a za jadrové zariadenie č.
2/2015
Výška navrhovaných základov jednotlivých daní v predloženom návrhu všeobecne
záväzného nariadenia sa oproti doterajšiemu VZN sa nenavrhujú meniť, upresňuje sa len ods. 1 a
2 v spoločných ustanovenia. Návrh VZN č. 2/2015 po jeho prerokovaní poslanci jednohlasne
schválili hlasovaním 5 za z 5 prítomných.

12. Návrh VZN obce Horný Pial o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2015
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Výška navrhovaných poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v
predloženom návrhu všeobecne záväzného nariadenia sa oproti minulosti nemení, menia sa len
niektoré podmienky oslobodenia a poskytnutia zníženia poplatku, resp. poskytnutia úľav pre
niektoré kategórie poplatníkov. VZN bolo potrebné novelizovať z dôvodu novelizácie zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. Po jeho prerokovaní sa
poslanci jednohlasne uzniesli na jeho vydaní hlasovaním 5 za z 5 prítomných.

13. Návrh VZN obce Horný Pial č. 4/2014 o podmienkach držania psov na
území obce Horný Pial
Nový návrh VZN je predkladaný z dôvodu potreby aktualizovania súčasne platného VZN,
najmä upresnenia znenia niektorých ustanovení podľa zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. Jednotlivé úpravy
a upresnenia boli poslancov počas rozpravy vysvetlené, nemali k nemu výhrady a preto
hlasovaním 5 za z 5 poslancov sa jednohlasne na jeho vydaní uzniesli.

14. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Horný
Pial na 1. polrok 2015
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.
Hlavná kontrolórka obce návrh plánu KČ na 1. polrok predložila v písomnej forme dňa
5.12.2014. Návrh bol zverejnený na domovskej internetovej stránke obce a na úradnej tabuli do
12.12.2014. Poslanci k návrhu plánu nemali výhrady ani doplňujúce návrhy, preto ho hlasovaním
5 za z 5 poslancov vzali na vedomie.

15. Návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Horný Pial č.1/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial na základe § 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
vydáva vlastné zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce, návrh ktorých predložil
starosta obce na prerokovanie v súlade s § 11 ods. 4, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce č.1/2015
poslanci po ich prerokovaní jednohlasne schválili v predloženom znení, hlasovaním 5 za z 5
poslancov.

16. Prerokovanie vstupu obce do MAS – Občianske združenie Pod
Slovenskou bránou
Návrh na vstup Obce Horný Pial do verejno-súkromného partnerstva Občianskeho združenia
Pod Slovenskou bránou bol predložený na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial na
základe zániku Občianskeho združenia V dlani Hrona, ktorého bola Obec Horný Pial členom od
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roku 2011. Občianske združenie V dlani Hrona zaniklo k 30.09.2014 na základe uznesenia členov
tohto združenia zo dňa 5.8.2014.
Dňa 5.8.2014 prebehlo aj spoločné rokovanie Občianskeho združenia V dlani Hrona a
Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou, kde bolo odporučené súčasným členom združenia
V dlani Hrona po zániku tohto združenia vstúpiť do Občianskeho združenia Pod Slovenskou
bránou a to z dôvodu nevyhnutnej prípravy Integrovanej stratégie rozvoja územia na
programovacie obdobie 2014 – 2020 a následnej možnosti čerpania finančných zdrojov v zmysle
tejto stratégie pre členov združenia.
Starosta obce v rozprave k tejto problematike vysvetlil poslancom princípy fungovania tohto
OZ, nejasné výhľady čerpania finančných prostriedkov z fondov a okolnosti vstupov obcí do tohto
OZ a tiež potrebu úhrady vysokého počiatočného vkladu bez rozlíšenia počtu obyvateľov
v jednotlivých obciach. Poslanci OZ dospeli k názoru, že za daných okolností nie je výhodné pre
našu obec do tohto združenia vstupovať a preto vstup obce do OZ Pod Slovenskou bránou
jednohlasne zamietli.

17. Rôzne
Starosta obce informoval poslancov OZ, že zastupovaním starostu obce vo volebnom období
2014 – 2018 v čase svojej neprítomnosti poveril poslanca Ernesta Maračeka. Podmienky
zastupovania sú určené v písomnom poverení.

18. Interpelácie poslancov
Do dnešného zasadnutia OZ neboli predložené žiadne písomné interpelácie poslancov.

19. Diskusia
Diskusia poslancov prebiehala súčasne s rozpravou k jednotlivým bodom rokovania.
Neodzneli žiadne požiadavky ani pripomienky, ktoré boli potrebné v zápisnici obzvlášť uviesť.

20. Záver
Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť na
rokovaní obecného zastupiteľstva a o 20:30 hod. rokovanie ukončil.
V Hornom Piale, dňa 12.12.2014
Zapísala: Adriana Szántó
Overili :
Peter Levák, poslanec: ..................................
Jana Kissová, poslankyňa: .............................

Ľudovít H ú d i k
starosta obce
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UZNESENIE
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného
dňa 12.12.2014
uznesenie č.1/2014 –

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
v súlade s rokovacím poriadkom obecného zastupiteľstva
volí
za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa 12.12.2014
poslancov p. Alexandra Vargu, Ernesta Maračeka a Margitu
Maračekovú.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

V Hornom Piale, dňa 15.12.2014

uznesenie č.2/2014 –

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
v súlade s § 12 ods.5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.
schvaľuje
program 1. riadneho zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

V Hornom Piale, dňa 15.12.2014
uznesenie č.3/2014 –

5z5
5 (Kissová, Levák, Maraček, Maračeková,Varga,)
0
0

5z5
5 (Kissová, Levák, Maraček, Maračeková,Varga,)
0
0
Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
berie na vedomie
informácie, ktoré odzneli v bode Kontrola plnenia uznesení.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

V Hornom Piale, dňa 15.12.2014

5z5
5 (Kissová, Levák, Maraček, Maračeková,Varga,)
0
0

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č. 4/2014 –

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
z. n. p.
schvaľuje
,,Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial v roku
2015“ podľa predloženého návrhu.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

V Hornom Piale, dňa 15.12.2014

uznesenie č. 5/2014 –

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s §15 zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n. p.
volí
za členov komisie pre kultúru a šport: p. Mariána Húdika a p. Ervína
Majó.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

V Hornom Piale, dňa 15.12.2014

uznesenie č. 6/2014 –

5z5
5 (Kissová, Levák, Maraček, Maračeková,Varga,)
0
0

5z5
5 (Kissová, Levák, Maraček, Maračeková,Varga,)
0
0

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
v súlade s §15 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
volí
za členov komisie pre životné prostredie a verejný poriadok:
p. Margitu Maračekovú a p. Alexandra Vargu.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

V Hornom Piale, dňa 15.12.2014

5z5
5 (Kissová, Levák, Maraček, Maračeková,Varga,)
0
0

Ľudovít Húdik, starosta obce
8

uznesenie č. 7/2014 –

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
v súlade s § 15 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n. p.
a v súlade s ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
A. zriaďuje
Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov.
B. volí
za členov Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov nasledovných poslancov:
1. Janu Kissovú
2. Ernesta Maračeka
3. Margitu Maračekovú
C. volí
za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov p. Janu Kissovú
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

V Hornom Piale, dňa 15.12.2014
uznesenie č. 8/2014 –

5z5
5 (Kissová, Levák, Maraček, Maračeková,Varga,)
0
0

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
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
Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial za rok 2014

poslancom

B. schvaľuje
vyplatiť mimoriadne odmeny poslancom 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 roku 2014 v úhrnnej
sume 160,00 EUR podľa návrhu na prerozdelenie predloženého
starostom obce.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

V Hornom Piale, dňa 15.12.2014

5z5
5 (Kissová, Levák, Maraček, Maračeková,Varga,)
0
0

Ľudovít Húdik, starosta obce
9

uznesenie č. 9/2014 –

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
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 2015 - 2017.
B. schvaľuje
1. zostavenie a predkladanie rozpočtu Obce Horný Pial bez
programovej štruktúry.
2. rozpočet Obce Horný Pial na rok 2015 podľa predloženého
návrhu.
C. berie na vedomie
rozpočet Obce Horný Pial na roky 2016 – 2017 podľa predloženého
návrhu a Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Horný Pial
k schvaľovanému návrhu rozpočtu hospodárenia obce .
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

V Hornom Piale, dňa 15.12.2014
uznesenie č. 10/2014 –

5z5
5 (Kissová, Levák, Maraček, Maračeková,Varga,)
0
0

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
v súlade s § 6 ods. 2, § 4 ods. 3 písm. c) a § 11 ods. 4 písm. d), e) a
g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
A. prerokovalo
návrh ,,Všeobecne záväzného nariadenia obce Horný Pial o dani
z nehnuteľností a dani za psa č. 1/2015“.
B. sa uznáša
na vydaní ,, Všeobecne záväzného nariadenia obce Horný Pial
o dani z nehnuteľností a dani za psa č. 1/2015“ podľa predloženého
návrhu.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

V Hornom Piale, dňa 15.12.2014

5z5
5 (Kissová, Levák, Maraček, Maračeková,Varga,)
0
0

Ľudovít Húdik, starosta obce
10

uznesenie č. 11/2014 –

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
v súlade s § 6 ods. 2, § 4 ods. 3 písm. c) a § 11 ods. 4 písm. d), e) a
g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
A. prerokovalo
návrh ,, Všeobecne záväzného nariadenia obce Horný Pial o
miestnych daniach za užívanie verejného priestranstva, za
ubytovanie a za jadrové zariadenie č. 2/2015“.
B. sa uznáša
na vydaní ,, Všeobecne záväzného nariadenia obce Horný Pial o
miestnych daniach za užívanie verejného priestranstva, za
ubytovanie a za jadrové zariadenie č. 2/2015“ podľa predloženého
návrhu.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

V Hornom Piale, dňa 15.12.2014
uznesenie č. 12/2014 –

5z5
5 (Kissová, Levák, Maraček, Maračeková,Varga,)
0
0

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
v súlade s § 6 ods. 2, § 4 ods. 3 písm. c) a § 11 ods. 4 písm. d), e) a
g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
A. prerokovalo
návrh ,, Všeobecne záväzného nariadenia obce Horný Pial o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
č. 3/2015“.
B. sa uznáša
na vydaní ,, Všeobecne záväzného nariadenia obce Horný Pial o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
č. 3/2015“ podľa predloženého návrhu.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

V Hornom Piale, dňa 15.12.2014

5z5
5 (Kissová, Levák, Maraček, Maračeková,Varga,)
0
0

Ľudovít Húdik, starosta obce
11

uznesenie č. 13/2014 –

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial
v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č.
102/2010 Z. z.:
A. prerokovalo
návrh ,, Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial č. 4/2015
o podmienkach držania psov na území obce Horný Pial“.
B. sa uznáša
na vydaní ,, Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial č.
4/2015 o podmienkach držania psov na území obce Horný Pial“
podľa predloženého návrhu.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

V Hornom Piale, dňa 15.12.2014
uznesenie č. 14/2014 –

5z5
5 (Kissová, Levák, Maraček, Maračeková,Varga,)
0
0

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial
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 1. polrok 2015.
B. berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Horný Pial na 1.
polrok 2015.
C. poveruje
hlavnú kontrolórku, Mgr. Soňu Šuranskú, výkonom kontrolnej
činnosti podľa Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce
Horný Pial v 1. polroku 2015 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:

V Hornom Piale, dňa 15.12.2014

5z5
5 (Kissová, Levák, Maraček, Maračeková,Varga,)
0
0

Ľudovít Húdik, starosta obce
12

uznesenie č. 15/2014 –

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial
na základe § 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov s použitím zákona NR SR č. 523/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
A. prerokovalo
návrh ,, Z á s a d hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Horný Pial č. 1/2015“.
B. vydáva
Z á s a d y hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Horný
Pial č. 1/2015“ podľa predloženého návrhu.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

V Hornom Piale, dňa 15.12.2014
uznesenie č. 16/2014 –

5z5
5 (Kissová, Levák, Maraček, Maračeková,Varga,)
0
0

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial
na základe § 20b ods.5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
A. prerokovalo
návrh na vstup Obce Horný Pial a zaradenie jej územia do verejnosúkromného partnerstva Občianskeho združenia Pod Slovenskou
bránou a
B. neschvaľuje
vstup Obce Horný Pial a zaradenie jej územia do verejnosúkromného partnerstva Občianskeho združenia Pod Slovenskou
bránou.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

V Hornom Piale, dňa 15.12.2014

5z5
5 (Kissová, Levák, Maraček, Maračeková,Varga,)
0
0

Ľudovít Húdik, starosta obce
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