Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 29.05.2015
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 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný
Pial
predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
4. Kontrola plnenia uznesení
vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce
5. Zriadenie komisie na vybavovanie sťažností a voľba jej členov
Navrhuje: Ľudovít Húdik, starosta obce
6. Informácia o vzdaní sa Mgr. Šuranskej funkcie hlavnej kontrolórky obce a návrh
na vypísanie nových volieb.
Informuje: Ľudovít Húdik, starosta obce
7. Informácia o vydaní „Zásad podávania, preverovania a evidovania podnetov
podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. - č. 2/2015– nové kompetencie pre
hlavného kontrolóra obce
Predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
8. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a
záväzkov obce Horný Pial k 31.12.2014
Predkladá: Ernest Maraček, predseda inventarizačnej komisie
9. Návrh záverečného účtu obce za rok 2014
Predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
10. Výročná správa obce za rok 2014
Predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
11. Správa o plnení rozpočtu Obce Horný Pial za I. štvrťrok 2015
Predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce a Adriana Szántó, sam. referentka
12. Návrh na zmenu rozpočtu hospodárenia obce rozpočtovým opatrením č. 1/2015
Predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
13. Prerokovanie platu starostu obce
Predkladá: Ernest Maraček, zástupca starostu obce
14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci H. Pial
Predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
15. Návrh Programu rozvoja obce Horný Pial - programové obdobie 2014 - 2020 s
výhľadom do roku 2022 – schválenie upravenej verzie PHSR na základe zmeny
legislatívy
Predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
16. Správa o plnení PHSR obce Horný Pial za rok 2014
Predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
17. Žiadosť Reformovanej kresť.cirkvi o dotáciu na rekonštrukciu veže kostola
18. Rôzne
19. Interpelácie poslancov
20. Diskusia
21. 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 4 poslanci, čím je zasadnutie uznášania schopné. Poslanec p. Maraček sa
ospravedlnil z pracovných dôvodov.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starosta obce určil za zapisovateľku p. Adrianu Szántó. Za overovateľov zápisnice
starosta obce určil p. Petra Leváka a p. Alexandra Vargu. Za členov návrhovej komisie boli
jednohlasne zvolení p. Peter Levák, Alexander Varga a Margita Maračeková.
3.

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia a navrhol doplnenie
bodu rokovania o žiadosti Reformovanej kresťanskej cirkvi, cirkevného zboru v Hornom Piale
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rekonštrukciu veže kostola, ktorá bola na Obecný úrad
doručená dňa 28.5.2015. Poslanci hlasovali o doplnení bodu rokovania s por.č. 17 s počtom hlasov
za 4 zo 4. Nakoniec starosta obce vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu za návrh programu
rokovania ako celku. Návrh programu ako celok bol jednohlasne schválený s počtom 4 za zo 4
prítomných. Návrh programu tvorí prílohu zápisnice; na úradnej tabuli obce a na domovskej
internetovej stránke obce bol zverejnený od 22.05.2015 do 29.5.2015.
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 2. zasadnutí OZ 27.02.2015 bolo prijatých 6 uznesení, ktoré
mali charakter schvaľovací, alebo vzatia na vedomie. Termínované úlohy uložené neboli.
Kontrola plnenia uznesení tvorí prílohu zápisnice.
Informácie, ktoré odzneli v tomto bode rokovania všetci prítomní poslanci vzali na vedomie.
5.

Zriadenie komisie na vybavovanie sťažností a voľba jej členov

V zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach obecné zastupiteľstvo dňa 16.9.2011 uznesením
č. 24/2011 schválilo vlastné Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Horný
Pial. Podľa článku 4 zásad príslušnou na vybavovanie sťažností - proti činnosti starostu obce,
proti činnosti hlavného kontrolóra a proti činnosti jednotlivých poslancov je Komisia obecného
zastupiteľstva, ktorú je nevyhnutné zriadiť z členov obecného zastupiteľstva a súčasne zvoliť jej
predsedu. Starosta obce navrhol za členov komisie poslancov p. Janu Kissovú, Alexandra Vargu
a Petra Leváka. Hlasovaním za 4 poslanci zo 4 prítomných bola komisia na vybavovanie sťažností
zriadená v spomínanom zložení. Za predsedu komisie bola zvolená p. Jana Kissová.
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6. Informácia o vzdaní sa Mgr. Šuranskej funkcie hlavnej kontrolórky obce a návrh na
vypísanie nových volieb
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Soňa Šuranská sa ku dňu 31.03.2015 vzdala svoje funkcie bez
udania dôvodu. Od 1.4.2015 funkcia hlavného kontrolóra obce Horný Pial nie je obsadená. V zmysle §
18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo volí a odvoláva hlavného
kontrolóra obce a určuje ostatné náležitosti voľby a výkonu tejto funkcie. Starosta obce vyzval
prítomných poslancov k vysloveniu názoru a návrhu termínu vypísania volieb na pozíciu hlavného
kontrolóra obce. Poslankyňa Margita Maračeková požiadala o bližšie vysvetlenie právomocí
a kompetencií hlavného kontrolóra obce, ktoré jej podal starosta obce. Poslankyňa Jana Kissová
navrhla, aby bolo vypísané výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce.
Starosta obce navrhuje obecnému zastupiteľstvu určiť nasledovné podmienky pre
obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce :
• pracovný úväzok 0,147 %, t.j. 5,5 hod. /týždenne
• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
• bezúhonnosť
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
• znalosť právnych noriem samosprávy
Doklady, ktoré kandidát k prihláške dokladá :
• písomný súhlas kandidáta so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa §7
ods.1a2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom
vykonania voľby hlavného kontrolóra
• úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – originál dokladu
• čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné
zaslať v termíne do 14.08.2015 do 15:00 hod. na adresu obecného úradu v zalepenej obálke
označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.
Výberové konanie odporúčam vykonať na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
14. augusta 2015 o 18:00 hod. Úlohy výberovej komisie vykonajú prítomní poslanci obecného
zastupiteľstva, voľba predsedu výberovej komisie bude vykonaná na zasadnutí OZ. Následne po
výberovom konaní bude na riadnom zasadnutí OZ vykonaná voľba hlavného kontrolóra obce.
Prítomní poslanci s navrhnutými podmienkami a termínom výberového konania a volieb
HK hlasovaním 4 zo 4 prítomných, návrh uznesenia jednohlasne schválili.
7. Informácia o vydaní „Zásad podávania, preverovania a evidovania podnetov
podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. - č. 2/2015
Starosta obce informoval o vydaní vnútorného predpisu obce, ktorý upravuje postup pri
podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov, pri písomnom oznamovaní výsledku ich preverenia,
ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby, o spracúvaní osobných údajov
a o zachovaní mlčanlivosti v rámci vybavovania podnetov doručených zamestnávateľovi v súlade
so zákonom č. 307/2014 Z.z., ktorý upravuje podmienky oznamovania protispoločenskej činnosti.
Tento predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov obce a starostu. Zodpovednou osobou na
prijímanie, preverovanie podnetov a vybavovanie tejto agendy je hlavný kontrolór obce. Zásady
obce č. 2/2015 nadobudli účinnosť 1. mája 2015.
Túto funkciu zodpovednej osoby bude
vykonávať novozvolený hlavný kontrolór obce. Poslanci informácie starostu vzali na vedomie.
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8. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a
záväzkov obce Horný Pial k 31.12.2014
Na základe Príkazu starostu obce č. 1/658/2014 zo dňa 12.12.2014 v zmysle zákona
č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Inventarizačná komisia v zložení p. Ernest Maraček –
predseda, Alexander Varga – člen, Adriana Szántó – člen komisie, v dňoch 27.12.2014.-23.1.2015
vykonala riadnu inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Horný Pial
so stavom k 31.12.2014. Inventarizačná komisia predložila starostovi obce všetky inventúrne
súpisy podpísané členmi komisie v počte 22 strán a prílohy dokladovej inventarizácie a konštatuje,
že všetok hmotný majetok je riadne vedený a evidovaný v inventárnej knihe, na inventárnych
kartách a v knihe materiálových zásob. Neboli zistené žiadne závažné poškodenia majetku ani
rozdiely medzi účtovným a skutkovým stavom majetku obce ani žiadne inventarizačné rozdiely.
K predloženej správe o vykonaní inventarizácie poslanci nemali žiadne pripomienky a vzali ju na
vedomie.
9. Návrh záverečného účtu obce za rok 2014
Návrh ,,Záverečného účtu Obce Horný Pial za rok 2014“ je predložený Obecnému
zastupiteľstvu obce Horný Pial na schválenie 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. Pred schválením sa návrh záverečného účtu obce predkladá na verejnú diskusiu podľa
osobitného predpisu. Návrh Záverečného účtu obce bol zverejnený na webovej stránke obce a na
úradnej tabuli obce v zákonnej lehote a do stanoveného termínu 22.5.2015 neboli vznesené zo
strany občanov žiadne pripomienky. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2014 poslanci obdržali
vopred. Stanovisko hlavnej kontrolórky pripojené nie je, nakoľko návrh záverečného účtu nebol
vyhotovený do ukončenia jej funkcie. Obsah materiálu prítomným poslancom bližšie vysvetlila
a s výsledkom rozpočtového hospodárenia obce za rok 2014 oboznámila účtovníčka p. Adriana
Szántó. Nakoľko nik z prítomných k návrhu záverečného účtu nemal výhrady, pripomienky, ani
otázky, starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia o schválení záverečného účtu
bez výhrad a o prerozdelení výsledku rozpočtového hospodárenia obce. Záverečný účet bol
poslancami jednohlasne schválený bez výhrad.
10.

Výročná správa obce za rok 2014

Výročná správa Obce Horný Pial za rok 2014 je predložená Obecnému zastupiteľstvu obce
Horný Pial v súlade s § 20 zákona č. 431/2002 o účtovníctve. S bližším obsahom výročnej správy
prítomných oboznámila účtovníčka p. Adriana Szántó. Poslanec p. Peter Levák poznamenal, že
nepatrí medzi živnostníkov obce uvedených v zozname. Táto nesprávna informácia bude vo
výročnej správe opravená. Iné pripomienky k obsahu výročnej správy neboli vznesené a prítomní
poslanci ju v konečnom dôsledku vzali na vedomie.
11.

Správa o plnení rozpočtu Obce Horný Pial za I. štvrťrok 2015

So správou o štvrťročnom rozpočtovom hospodárení obce prítomných oboznámila
účtovníčka p. Adriana Szántó. Výsledkom rozpočtového hospodárenia obce k 31.3.2015 je
prebytok celkom 11 506,09 EUR. Poslanci nemali k plneniu jednotlivých položiek príjmov, ani
k čerpaniu výdavkov zásadné pripomienky a na výzvu starostu obce hlasovaním výsledok
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rozpočtového hospodárenia obce za I. štvrťrok jednohlasne schválili. Starosta obce informoval
poslancov o aktuálnom plnení rozpočtu príjmov, najmä o prijatí finančnej náhrady za spoločenskú
hodnotu vyrúbaných stromov v katastri obce od investora stavby vysokonapäťového vedenia
Gabčíkovo – Veľký Ďur v sume 37,8 tis. EUR. Informoval taktiež o účelovom určení týchto
finančných prostriedkov výhradne na výsadbu a ošetrovanie stromov v katastri obce.
12. Návrh na zmenu rozpočtu hospodárenia obce rozpočtovým opatrením č. 1/2015
Starosta obce predložil návrh rozpočtového opatrenia č.1/2015 na zmenu rozpočtu obce na
rok 2015, ktorým sa navýšia celkové rozpočtované bežné príjmy a bežné výdavky o sumu
38 208,00 EUR z dôvodu prijatého transferu zo štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov
súvisiacich s referendom a z dôvodu potreby zapojenia nerozpočtovaného príjmu - náhrady
spoločenskej hodnoty vyrúbaných stromov v katastri obce do príjmov a výdavkov rozpočtu,
a ďalších drobných presunov v rámci rozpočtovaných výdavkov bežného rozpočtu. Podrobný
rozpis rozpočtového opatrenia obdržali poslanci v písomnej forme, podrobné vysvetlenie
k materiálu poskytla p. Adriana Szántó, ktorá návrh pripravila. Nakoľko poslanci k vykonaným
zmenám v rozpočte príjmov a výdavkov nemali výhrady, hlasovaním 4 za zo 4 prítomných bolo
rozpočtové opatrenie č. 1/2015 jednohlasne schválené.
13. Prerokovanie platu starostu obce
Základný plat starostu obce sa na základe platnosti zákona č. 253/1994 Zb. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
vypočítava ako súčin priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny
rok a koeficientu podľa veľkosti obce. Podľa § 4 ods. 4 obecné zastupiteľstvo plat starostu
opätovne raz ročne prerokuje a to aj v súvislosti so zmenou priemernej mzdy. Ak obecné
zastupiteľstvo nerozhodne o plate starostu podľa zákona č. 253/1994 Zb. v znení neskorších
predpisov, patrí starostovi plat podľa § 3 ods. 1 tohto zákona. Plat starostu nemôže byť nižší ako
takto vypočítaný plat. Plat sa podľa zákona zaokrúhľuje na celé eurá nahor. Podľa uvedeného
výpočtu je navrhovaný plat starostu 1279,00 EUR mesačne a to so spätnou účinnosťou od
1.1.2015. Navýšenie 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
nebolo navrhnuté. Poslanci jednohlasne určili plat starostu obce od 1.1.2015 v sume 1279,00
EUR mesačne.
14. Návrh VZN Obce Horný Pial o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v obci Horný Pial
Navrhované VZN je prepracovanou verziou pôvodného trhového poriadku obce z roku
2013, ktorú bolo potrebné doplniť z dôvodu upozornenia prokurátorky Okresnej prokuratúry
v Leviciach z vykonanej kontroly VZN obce a postupu obce pri vydávaní povolení na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb v r. 2014 a 2015. Prokurátorka požadovala podrobnejšie
špecifikácie a určenie trhových dní, predajný a prevádzkový čas trhoviska a doplniť bližšie
pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja a po skončení prevádzky. Návrh VZN bol
zverejnený na domovskej internetovej stránke obce a na úradnej tabuli obce dňa 6.5.2015. Do
rokovania OZ neboli voči návrhu vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy zo strany
verejnosti. Návrh VZN poslanci obdržali vopred, bližšie vysvetlenie k obsahu poskytla sam.
referentka p. Adriana Szántó. Poslanci nemali pripomienky a o vydaní VZN hlasovali jednohlasne
za 4 zo 4.
5

15. Návrh Programu rozvoja obce Horný Pial na programové obdobie 2014 – 2020
s výhľadom do roku 2022
PHSR obce bol vypracovaný dodávateľsky, agentúrou Mgr. Pavola Kalmára z Kokavy nad
Rimavicou. Pôvodné PHSR na r. 2014 - 2020 bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa
8.8.2014. Následne nastali zmeny v legislatívnej oblasti a boli vydané metodické pokyny k obsahu
PHSR. Z uvedeného dôvodu bolo nevyhnutné pôvodné PHSR v niektorých častiach prepracovať,
upraviť, resp. doplniť. Upravený návrh PHSR sa predkladá na posúdenie a 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. Obsahové zmeny boli
prítomným poslancom vysvetlené na mieste a po jeho prerokovaní sa poslanci zhodli na jeho
schválení v predloženej verzii. Hlasovaní 4 za zo 4 prítomných bol PHSR obce na r. 2014 – 2020
schválený.
16. Správa o plnení PHSR obce Horný Pial za rok 2014
Starosta obce informoval prítomných o plnení PHSR obce za obdobie roka 2014. V súlade
s PHSR boli uskutočnené akcie : rekonštrukcia katolíckeho kostola ešte v r. 2013 s príspevkom
obce 700,00 EUR, rekonštrukcia futbalového ihriska šatní čiastočne v sume 2759,00 EUR,
rekonštrukcia a dobudovanie cintorína – oplotenie a prístupová cesta v sume 2359,00 EUR,
budovanie a modernizácia ostatnej infraštruktúry – chodník pri futbalovom ihrisku v sume
2210,00 EUR a v opatrení realizácia športových podujatí – športové akcie v sume 500,00 EUR.
Prítomní poslanci správu starostu obce o plnení PHSR za rok 2014 vzali na vedomie.
17. Žiadosť Reformovanej kresťanskej cirkvi o dotáciu na rekonštrukciu veže kostola
Starosta obce informoval o podanej žiadosti Cirkevného zboru Reformovanej kresť.cirkvi
v Hornom Piale o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2015 na rekonštrukciu veže kostola
v sume 1000,00 EUR. S poskytnutím dotácie v sume 1000,00 EUR sa počítalo už pri zostavovaní
a schvaľovaní rozpočtu obce. Celkové rozpočtované náklady na túto investičnú akciu podľa
žiadosti sú 6200,00 EUR. Okrem dotácie z rozpočtu obce cirkevný zbor obdrží dotáciu od Synody
cirkvi v sume 3000,00 EUR a zvyšok budú hradiť z vlastných prostriedkov. Starosta obce
pripomenul, že v budúcnosti sa obec posnaží poskytnúť dotáciu v rovnakej sume aj cirkevnému
zboru Katolíckej cirkvi, ak o ňu bude požiadané. Nakoľko poslanci s poskytnutím dotácie plne
súhlasili, hlasovaním 4 zo 4 prítomných sa uzniesli na poskytnutí dotácie v sume 1000,00 EUR.
18. Rôzne
a) Starosta obce informoval, že boli zakúpené okrasné stromčeky na výsadbu k ceste na
cintorín v sume cca 400 EUR; tento výdavok bude účtovaný z účelových prostriedkov,
ktoré obec obdržala za výrub stromov pri výstavbe VN vedenia v katastri H.Pial.
b) Starosta obce navrhol, aby areál kultúrneho domu a ihriska pre plážový volejbal bol
uzamknutý v čase, kedy nie je žiadna verejná akcia, nakoľko si cez areál robia občania
skratku z jednej ulice do druhej. Areál objektov obce nie je na to určený. Poslanci
s návrhom súhlasili a poverili starostu so zabezpečením uzamknutia a osadením brány pri
ihrisku na volejbal. Ďalej informoval prítomných o neustálom znečisťovaní miestneho
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parku odpadkami, schválnym rozsýpaním a odhadzovaním odpadkov mimo smetných
košov, ktoré boli minulý mesiac v parku kompletne opravené. Ďalej informoval, že
neustále niekto úmyselne podpaľuje obecné kompostovisko, čo musí vo svojom voľnom
čase zakaždým chodiť uhasiť on sám, alebo niektorí z pracovníkov na drobné obecné
služby.
c) Starosta obce informoval o priebehu rekonštrukcie obecnej zvonice, k úplnému
dokončeniu chýba už len úprava dlažby. Poďakoval sa poslancovi p. Levákovi za
sponzorsky odvedené odborné klampiarske práce na streche zvonice a zabezpečenie
materiálu vo veľmi výhodnej cene od svojho zamestnávateľa.
19. Interpelácie poslancov
Do dnešného zasadnutia OZ neboli predložené žiadne písomné interpelácie poslancov.
20. Diskusia
Poslankyňa p. Maračeková navrhla upraviť okolie kultúrneho domu a obecného úradu
vysadením okrasných drevín, napr. magnólií. Poslankyňa Kissová navrhla tieto úpravy riešiť
záhradníckou firmou, alebo odborníkom, ktorý by odporučil vhodné rastliny a urobil projekt
realizácie úpravy okolia. Starosta obce s poslancom p. Levákom sa zjednotili v termíne konania
volejbalového turnaja, dňa 15. augusta 2015. Starosta obce neodporúča usporiadať futbalový
turnaj, z dôvodu zlého stavu futbalového ihriska, ktoré je v poslednom čase úplne rozryté od
poľných myší. Plochu momentálne nie je možné uviesť do pôvodného stavu. Dohodnuté bolo aj
konanie hodovej zábavy miesto plánovaného piatku radšej v sobotu 5. septembra. Ďalšou
kultúrno-spoločenskou akciou, ktorá sa bude konať do najbližšieho zasadnutia OZ je výlet za
kúpaním sa autobusom do Patiniec, v predbežne navrhnutom termíne 22. augusta 2015.
Iné diskusné príspevky neodzneli.
21. Záver
Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 20:00
hod. rokovanie ukončil.
V Hornom Piale, dňa 29.05.2015
Zapísala: Adriana Szántó
Ľudovít H ú d i k
starosta obce

Overili :
Peter Levák, poslanec:

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

Alexander Varga:

..................................
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UZNESENIE
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného
dňa 29.05.2015
uznesenie č.23/2015 –

V Hornom Piale, dňa 2.6.2015

uznesenie č.24/2015 –

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím poriadkom
obecného zastupiteľstva
volí
za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa 29.5.2015
poslancov p. Margitu Maračekovú, Alexandra Vargu a Petra Leváka.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maračeková,)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

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
doplnenie programu 3. riadneho zasadnutia OZ o bod rokovania č. 17
o žiadosti Reformovanej kresťanskej cirkvi o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maračeková,)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 2.6.2015

uznesenie č.25/2015 –

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
doplnený návrh programu 3. riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva obce Horný Pial.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maračeková,)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 2.6.2015

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č.26/2015 –

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial berie na vedomie
informácie, ktoré boli prerokované v bode č.4 ,,Kontrola plnenia
uznesení“.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maračeková,)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 2.6.2015
uznesenie č. 27/2015 -

Ľudovít Húdik, starosta obce
Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial po prerokovaní návrhu na
zriadenie Komisie na prešetrovanie sťažností proti samosprávnej
činnosti orgánov obce
A. zriaďuje
Komisiu na prešetrovanie sťažností proti samosprávnej činnosti
orgánov obce
B. volí
za členov Komisie na prešetrovanie sťažností proti samosprávnej
činnosti orgánov obce nasledovných poslancov:
1. Jana Kissová
2. Alexander Varga
3. Peter Levák
za predsedu komisie : Janu Kissovú
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maračeková,)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 2.6.2015

uznesenie č. 28/2015 -

Ľudovít Húdik, starosta obce
Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial berie na vedomie informáciu
o vzdaní sa Mgr. Soni Šuranskej funkcie hlavnej kontrolórky obce
k 31.03.2015.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maračeková,)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 2.6.2015

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č. 29/2015 -

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial

A. určuje nasledovné podmienky
hlavného kontrolóra obce:

pre

obsadenie

funkcie

Hlavný kontrolór bude vykonávať svoju činnosť v obci Horný Pial s
týždenným pracovným úväzkom 0,147 %. (5,5 hod./týždenne)
Požiadavky na kandidátov:
 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 bezúhonnosť
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 znalosť právnych noriem samosprávy
Doklady, ktoré kandidát k prihláške dokladá :
 písomný súhlas kandidáta so spracovaním a zverejnením
osobných údajov podľa §7 ods.1a 2 zákona č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom
vykonania voľby hlavného kontrolóra
 úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní
 profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením
pracovnej pozície
 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, originál dokladu
 čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne
úkony v plnom rozsahu.
Termín na podanie prihlášky a dokladov:
 do 14.8.2015 do 15:00 hod. na adresu obecného úradu v Hornom
Piale v zalepenej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO
KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“
B. vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Horný Pial na deň
28.8.2015 o 18:00 hod. na Obecnom úrade v Hornom Piale
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maračeková,)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 2.6.2015

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č. 30/2015 -

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial berie na vedomie
informáciu o vydaní „Zásad podávania, preverovania a evidovania
podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. - č. 2/2015
starostom obce a informáciu o nových povinnostiach pre hlavného
kontrolóra obce .
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maračeková,)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 2.6.2015

uznesenie č. 31/2015 -

Ľudovít Húdik, starosta obce
Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial berie na vedomie
Správu o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov obce Horný Pial k 31.12.2014.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maračeková,)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 2.6.2015

uznesenie č. 32/2015 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
A. schvaľuje
,,Záverečný účet Obce Horný Pial za rok 2014“ a celoročné
hospodárenie obce za rok 2014 bez výhrad.
B. Schvaľuje
použitie prebytku v sume 8 091,22
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 4890,72 EUR a vysporiadanie
schodku finančných operácií v sume 3 200,50 EUR z prebytku
rozpočtu za rok 2014.
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C. berie na vedomie
že k Návrhu záverečného účtu obce za rok 2014 nie je vypracované
stanovisko hlavnej kontrolórky obce, nakoľko sa hlavná kontrolórka
obce Mgr. Soňa Šuranská k 31.3.2015 vzdala svojej funkcie.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maračeková,)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 2.6.2015

uznesenie č. 33/2015 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
berie na vedomie
,,Výročnú správu Obce Horný Pial za rok 2014“.

Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maračeková,)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 2.6.2015

uznesenie č. 34/2015 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
A. kontroluje
plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie výdavkov v I. štvrťroku 2015
B. schvaľuje
výsledok rozpočtového hospodárenia Obce Horný Pial za I. štvrťrok
2015, ktorým je prebytok 11 506,09 EUR.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maračeková,)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 2.6.2015

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č. 35/2015 -

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s § 11 ods. 4 písm.
b) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zmeny v rozpočte obce na rok 2015 podľa predloženého návrhu
rozpočtového opatrenia č. 1/2015, pričom sa celková výška príjmov
aj výdavkov zvyšuje o sumu 38 208,00 EUR z dôvodu poskytnutých
a čerpaných dotácií a iných nerozpočtovaných príjmov.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maračeková,)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 2.6.2015

uznesenie č. 36/2015 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

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 01.01.2015
plat starostu obce Horný Pial v sume 1279,00 EUR mesačne.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maračeková,)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 2.6.2015

uznesenie č. 37/2015 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
A. prerokovalo
návrh ,,Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial
o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v obci Horný Pial (Trhový poriadok)“.
B. sa uznáša
na vydaní ,,Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v obci Horný Pial (Trhový poriadok)“ podľa predloženého
návrhu.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maračeková,)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 2.6.2015

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č. 38/2015 -

Obecné zastupiteľstvo 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
A. prerokovalo
novelizovaný návrh ,,Programu rozvoja obce pre programové
obdobie 2014 až 2020 s výhľadom do roku 2022“.
B. schvaľuje
,,Program rozvoja obce pre programové obdobie 2014 až 2020
s výhľadom do roku 2022“ podľa predloženého novelizovaného
návrhu.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maračeková,)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 2.6.2015

uznesenie č. 39/2015 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
berie na vedomie
Správu o plnení PHSR obce Horný Pial za rok 2014.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maračeková,)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 2.6.2015

uznesenie č. 40/2015 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s VZN obce č.
5/2006 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
schvaľuje
poskytnutie dotácie Reformovanej kresťanskej cirkvi, Cirkevnému
zboru v Hornom Piale v sume 1000,00 EUR na rekonštrukciu veže
kostola. Ostatné podmienky budú určené v zmluve.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maračeková,)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 2.6.2015

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č. 41/2015 -

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial z dôvodu ochrany majetku
obce poveruje
starostu obce uzamknutím areálu kultúrneho domu a ihriska pre
plážový volejbal v období mimo verejných kultúrnych a športových
podujatí organizovaných v týchto objektoch.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maračeková,)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 2.6.2015

uznesenie č. 42/2015 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial berie na vedomie
informácie starostu obce, ktoré odzneli v bode rokovania č. 18 Rôzne
a v bode rokovania č. 20 Diskusia.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maračeková,)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 2.6.2015

Ľudovít Húdik, starosta obce
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