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Z á p i s n i c a  

 
Z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 27.02.2015 

 

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 2. 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. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2014 

predkladá: Mgr. Soňa Šuranská, hl. kontrolórka  

6. Prerokovanie prenájmu ornej pôdy vo vlastníctve obce  

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce      

7. Prerokovanie plánovaných činností na údržbe obecného majetku 

Predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce  

8. Rôzne   

9. Interpelácie poslancov 

10. Diskusia 

11. 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, čím je zasadnutie uznášania schopné.  Poslanec p. Varga sa 

ospravedlnil z dôvodu choroby, hlavná kontrolórka obce sa ospravedlnila z dôvodu čerpania 

dovolenky.  

 

2.  Určenie zapisovateľa  a  overovateľov zápisnice,  voľba návrhovej 
komisie 

 

  Starosta obce určil za  zapisovateľku  p. Janu Kissovú.  Za overovateľov zápisnice starosta 

obce určil p. Petra Leváka a p. Ernesta Maračeka. Za členov návrhovej komisie boli jednohlasne 

zvolení  p. Peter Levák, Ernest Maraček a Margita Maračeková.   
 

3.   Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  
 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia a po jeho 

jednohlasnom schválení 4 za zo 4 prítomných pristúpil k ďalšiemu bodu rokovania. Návrh 
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programu tvorí prílohu zápisnice na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej stránke 

obce bol zverejnený od 20.02.2015. 
 

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 1. zasadnutí OZ dňa 12.12.2014 bolo prijatých 16 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 1. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale dňa 12.12.2014 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 4 zo 4 vzali na 

vedomie.  
 

5.   Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2014 
 

V súlade s § 18f ods. 1 písm. e)  zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien hlavná kontrolórka obce predkladá obecnému zastupiteľstvu ročnú správu o kontrolnej 

činnosti za rok 2014. V priebehu roku 2014 pri kontrolnej činnosti HK nezistila žiadne závažné 

porušenia právnych predpisov.  Nakoľko hlavná kontrolórka nebola na zasadnutí OZ prítomná a 

poslanci OZ nemali žiadne pripomienky, ročnú správu hlasovaním jednohlasne vzali na 

vedomie. 
 

6. Prerokovanie prenájmu ornej pôdy vo vlastníctve obce  
 

Obec Horný Pial vlastní cca 15 ha ornej pôdy, ktorú dlhodobo prenajíma súkromne-

hospodáriacim roľníkom p. Norbertovi Szántó a Petrovi Viczemu. Nájomné zmluvy končia 

k 31.12.2015. Dňa 30.12.2014 podal žiadosť o prenájom ornej pôdy občan SHR p. Zsolt Macák. 

Cenovú ponuku na prenájom vo svojej žiadosti neuviedol.  Žiadosti o predĺženie prenájmu 

predložili vo februári 2015 aj doterajší nájomcovia, pričom ponúkli za prenájom sumu v zhodnej 

výške 100,- € /hektár.  Obecné zastupiteľstvo tieto žiadosti berie na vedomie a po rozprave sa 

jednohlasne dohodli, že o ďalšom postupe v tejto veci sa bude rozhodovať na zasadnutí OZ dňa 

29.8.2015, nakoľko musia byť doterajší nájomníci vyrozumení o tom, že ako majú postupovať 

v prípade, keby sa pôda rozdelila medzi všetkých troch záujemcov o prenájom.  

   

7.   Prerokovanie plánovaných činností na údržbe obecného majetku 
 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o plánovanej údržbe na budove obecného 

úradu. Je potrebné vystierkovať chodbu, uložiť novú dlažbu, vymaľovať chodbu a kanceláriu. 

Ďalšou akciou bude  rekonštrukcia zvonice. Predbežný rozpočet na údržbu Ocú  je cca 1500 € 

a na rekonštrukciu zvonice 2500 €. Na zvonici je potrebné vymeniť krytinu na streche, osadiť 

nové odkvapové žľaby a zvodové rúry a kompletne opraviť vonkajšiu fasádu. V zmysle zákona 

o verejnom obstarávaní v priebehu mesiaca marec obecný úrad zverejní zámer na výkon týchto 
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prác na elektronickom trhovisku. V rozpočte na rok 2015 bolo s týmito výdavkami uvažované.  

Poslanec p. Peter Levák prisľúbil  pomoc pri zabezpečovaní prác na streche zvonice.    

 

8. Rôzne 
 

Starosta obce sa poďakoval komisii pre kultúru a šport za úspešné usporiadanie fašiangovej 

zábavy dňa 21.2.2015, ktorá mala medzi zúčastnenými veľmi dobrú odozvu.  

 

9. Interpelácie poslancov  
 

Do dnešného zasadnutia OZ neboli predložené žiadne písomné interpelácie poslancov.  

  

10. Diskusia 
 

V rámci diskusie poslanec, predseda komisie pre kultúru a šport p. Peter Levák navrhol 

program aktivít na rok 2015, usporiadať : stavenie mája, deň detí, futbalový turnaj, volejbalový 

turnaj, hodovú zábavu, hodový priateľský futbalový zápas, stretnutie s dôchodcami, Mikuláš, 

štefanskú zábavu.  Prítomní poslanci hlasovaním 4 zo 4 tento návrh aktivít jednohlasne schválili.  

Iné diskusné príspevky neodzneli.  

 

11. Záver  
 

Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce  poďakoval prítomným za účasť 

a o 19:30 hod. rokovanie ukončil.  

  

 

V Hornom Piale, dňa 27.02.2015 

 

Zapísala: Jana Kissová 

 

 

Ľudovít    H ú d i k 

             starosta obce  

 

 

 

 

Overili  :  

 

Peter Levák, poslanec:   .................................. 

 

Ernest Maraček, zástupca starostu:  .................................. 
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U Z N E S E N I E 

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného 

dňa 27.02.2015 

 

 
uznesenie č.17/2015 –  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím 

poriadkom obecného zastupiteľstva      volí  

za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa 27.2.2015 

poslancov p. Petra Leváka, Ernesta Maračeka a Margitu Maračekovú.  

 

Prítomní: 4 z 5  

Za: 4 (Kissová, Levák, Maraček, Maračeková,)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 2.3.2015      Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

 

uznesenie č.18/2015 –  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 2. riadneho zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu.  

 

Prítomní: 4 z 5  

Za: 4 (Kissová, Levák, Maraček, Maračeková,)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 2.3.2015      Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

 

uznesenie č.19/2015 –  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial   berie na vedomie  

informácie, ktoré odzneli v bode Kontrola plnenia uznesení.  

 

Prítomní: 4 z 5  

Za: 4 (Kissová, Levák, Maraček, Maračeková,)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 2.3.2015      Ľudovít Húdik, starosta obce   
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uznesenie č. 20/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial   berie na vedomie   Správu 

hlavnej kontrolórky obce Horný Pial o vykonanej kontrolnej činnosti 

za obdobie roku 2014. 

 
Prítomní: 4 z 5  

Za: 4 (Kissová, Levák, Maraček, Maračeková,)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 2.3.2015      Ľudovít Húdik, starosta obce   

 

 

 

uznesenie č. 21/2015 -  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial berie na vedomie žiadosti 

SHR pp. Macáka, Szántó a Viczeho o prenájom ornej pôdy 

a poveruje starostu obce zaradiť tento bod rokovania na zasadnutie 

OZ, ktoré sa uskutoční dňa 29.8.2015. 

 
Prítomní: 4 z 5  

Za: 4 (Kissová, Levák, Maraček, Maračeková,)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 2.3.2015      Ľudovít Húdik, starosta obce   

 

 

 

Uznesenie č. 22/2015 -  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial schvaľuje  plán kultúrno-

spoločenských aktivít na rok 2015 podľa návrhu poslanca p. Petra 

Leváka. 

 
Prítomní: 4 z 5  

Za: 4 (Kissová, Levák, Maraček, Maračeková,)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 2.3.2015      Ľudovít Húdik, starosta obce   

 


