Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 11.12.2015
prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
Schválenie programu 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial
Kontrola plnenia uznesení
Správa o plnení rozpočtu Obce Horný Pial za III. štvrťrok 2015
Návrh rozpočtového opatrenia na zmeny rozpočtu pre rok 2015
Návrh rozpočtu hospodárenia obce na roky 2016 – 2018 a stanovisko hlavného
kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2015 o číslovaní budov
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 7/2015 o vymedzení miest na
umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 8/2015 o poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
11. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách za obdobie september –
november 2015
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2016
13. Návrh likvidačnej komisie na vyradenie majetku obce (pódium v parku)
14. Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial v roku 2016
15. Návrh na vyplatenie mimoriadnych ročných odmien poslancom OZ za rok 2015
16. Rôzne informácie starostu obce a organizačné opatrenia
17. Interpelácie poslancov
18. Diskusia
19. 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. Poslankyňa p.
Maračeková sa ospravedlnila z dôvodu práceneschopnosti.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starosta obce určil za zapisovateľku p. Adrianu Szántó. Za overovateľa zápisnice starosta
obce určil p. Ernesta Maračeka. Za členov návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení p. Peter
Levák, Alexander Varga a Jana Kissová.
3.

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia. Návrh programu bol
jednohlasne schválený s počtom 4 za zo 4 prítomných. Návrh programu bol na úradnej tabuli obce
a na domovskej internetovej stránke obce zverejnený od 3.12.2015 do 11.12.2015.
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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.
Na 4. zasadnutí OZ dňa 28.08.2015 bolo prijatých 10 uznesení, ktoré mali zväčša
charakter schvaľovací alebo vzatia na vedomie. Uznesením č. 51/2015 bolo schválené uzatvorenie
nových nájomných zmlúv na prenájom poľnohospodárskej pôdy s p. Petrom Viczem a Norbertom
Szántó, zmluvy boli obomi nájomcami podpísané a zverejnené. Uznesením č. 40/2015 schválená
suma dotácie pre Reformovanú kresťanskú cirkev , zmluva už bola podpísaná a dotácia v mesiaci
október 2015 poskytnutá. Vyúčtovanie majú povinnosť predložiť do 15.12.2015.
Informácie, ktoré odzneli v tomto bode rokovania všetci prítomní poslanci vzali na
vedomie.
5. Správa o plnení rozpočtu Obce Horný Pial za III. štvrťrok 2015
Na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu bola predložená správa o plnení rozpočtu
a čerpaní výdavkov obce za III.štvrťrok 2015. Prílohou materiálov je polročný výkaz Fin-1-12
k 30.9.2015, z ktorého vyplýva nasledovný stav plnenia rozpočtu príjmov a čerpania výdavkov:
Bežné príjmy
98 935,07 EUR
Bežné výdavky
- 45 495,82
-----------------------------------------------------------------------Prebytok bežného rozpočtu
53 439,25
Vylúčené z prebytku rozpočtu
- 37 870,95
-----------------------------------------------------------------------Upravený prebytok bežného rozpočtu
15 568,30
Kapitálové výdavky
- 3 074,07
-----------------------------------------------------------------------Prebytok rozpočtu celkom
12 494,23
Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani výhrady k jednotlivým položkám príjmov
a výdavkov, ani k samotnému prebytku rozpočtu, ktorý hlasovaním jednohlasne schválili.
6. Návrh na zmenu rozpočtu hospodárenia Obce Horný Pial rozpočtovým opatrením č.
3/2015
Starosta obce predložila návrh rozpočtového opatrenia na zmenu rozpočtu obce na rok 2015,
ktorým sa navýšia celkové rozpočtované príjmy a výdavky o sumu 42 677,50 EUR z dôvodu
prijatia transferu z eurofondov v sume 19 850,00 EUR a jeho čerpania na financovanie projektu
Kamerový systém obce Horný Pial a z dôvodu prijatia a vrátenia finančnej zábezpeky od
dodávateľa projektu v sume 22 827,50 EUR. Ďalšou úpravou je presun v rozpočte kapitálových
výdavkov z položky plánovanej na rekonštrukciu športoviska v sume 3970,00 EUR na položku
kapitálového výdavku na spolufinancovanie projektu kamerového systému obce.
Vysvetlenie k rozpočtovým opatreniam poslancom podala účtovníčka p. Szántó. Nakoľko
poslanci nemali pripomienky ani výhrady, starosta obce pristúpil k hlasovaniu. Návrh
rozpočtového opatrenia poslanci jednohlasne schválili.
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7. Návrh rozpočtu hospodárenia obce na rok 2016 – 2018
Návrh rozpočtu Obce Horný Pial na roky 2016 – 2018 predkladám Obecnému
zastupiteľstvu Obce Horný Pial na prerokovanie a následné schválenie v súlade s § 9 a § 11 ods. 4
písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
Návrh rozpočtu je rozpracovaný podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie s členením na
jednotlivé položky príjmov a výdavkov.
Súčasne s návrhom rozpočtu na rok 2016 sú
predkladané i návrhy rozpočtov na roky 2017 a 2018, t.j. na schválenie je predložený viacročný
rozpočet. Návrhy rozpočtov na roky 2017 a 2018 nie sú pre obec záväzné.
Súčasťou materiálu k tomuto bodu je aj odborné stanovisko hlavného kontrolóra Obce
Horný Pial k návrhu viacročného rozpočtu Obce Horný Pial na roky 2016 – 2018, ktorý rozpočet
odporúča schváliť.
Zverejnenie návrhu rozpočtu Obce Horný Pial na roky 2016 – 2018 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 23.11.2015 – do 10.12.2015.
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 09. december 2015. Počas tejto lehoty Obec Horný Pial nezaevidovala k predloženému
návrhu 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 2016 bol poslancami jednohlasne schválený hlasovaním 4 za zo 4 prítomných a
výhľadový rozpočet na roky 2017 a 2018 vzali na vedomie.

8. Návrh ,, Všeobecne záväzného nariadenia o číslovaní budov v obci Horný Pial č.
6/2015“
Návrh ,, Všeobecne záväzného nariadenia o číslovaní budov v obci Horný Pial č. 6/2015“
je predložený na prerokovanie Obecnému zastupiteľstvu Obce Horný Pial v súlade s § 6 ods.1 a §
11 ods. 4 písm. g) ako aj § 2c) zákona č. 369/l990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990“) a v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 31/2003 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných
priestranstiev a o číslovaní stavieb.
VZN Obec Horný Pial určuje pravidlá, podľa ktorých sa postupuje pri číslovaní budov na
celom území obce Horný Pial. V zmysle § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec
určuje stavbám súpisné číslo, vedie evidenciu súpisných čísiel a udržiava ju v súlade so
skutočným stavom.
Zverejnenie návrhu VZN prebehlo v súlade s § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. na
úradnej tabuli Obce Horný Pial a na domovskej internetovej stránke obce v termíne od
18.11.2015 – do 10.12.2015. 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 08. december 2015. Počas tejto lehoty Obec Horný Pial
nezaevidovala k predloženému návrhu v registratúrnom denníku žiadne pripomienky od fyzických
či právnických osôb.
Poslanci voči návrhu VZN nemali žiadne výhrady, pripomienky ani pozmeňujúce návrhy
a preto sa na jeho vydaní jednohlasne uzniesli.
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9. Návrh ,, Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial o vymedzení miest na
umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Horný
Pial č. 7/2015“
Návrh ,, Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial o vymedzení miest na
umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Horný Pial č. 7/2015“
je predložený na prerokovanie Obecnému zastupiteľstvu Obce Horný Pial v súlade s § 6 ods. 1 a
§ 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení v
nadväznosti na § 16 zákona NR SR č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení
zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších
predpisov.
Týmto všeobecne záväzným nariadením Obec Horný Pial upravuje postup kandidujúcich
politických strán alebo koalícií, petičných výborov a nezávislých kandidátov pri umiestňovaní
volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách v obci Horný Pial v
čase volebnej kampane pre voľby podľa zákona číslo 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zverejnenie návrhu VZN prebehlo v súlade s § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. na
úradnej tabuli Obce Horný Pial a na domovskej internetovej stránke obce v termíne od
18.11.2015 – do 10.12.2015.
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 08. december 2015. Počas tejto lehoty Obec Horný Pial nezaevidovala
k predloženému návrhu v registratúrnom denníku žiadne pripomienky od fyzických
či právnických osôb.
Poslanci voči návrhu VZN nemali žiadne výhrady, pripomienky ani pozmeňujúce návrhy
a preto sa na jeho vydaní jednohlasne uzniesli.
10. Návrh ,,Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 8/2015“
Návrh ,, Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 8/2015“ je predložený na prerokovanie
Obecnému zastupiteľstvu 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 v súlade s ustanoveniami zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
Výška navrhovaných poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v predloženom návrhu všeobecne záväzného nariadenia predstavuje reálnu a aktuálnu potrebu
obce na pokrytie výdavkov obce súvisiacich s nakladaním a likvidáciou vyššie uvedeného odpadu
tvoriaceho sa na území obce, v návrhu sa sadzby oproti minulosti nemenia.
Vzhľadom na nadobudnutie účinnosti nového zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a
poslednej novelizácie zákona o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO k 1. januáru 2016
bolo nevyhnutné upraviť VZN obce a to určením sadzby za KO a DSO zvlášť (viď. § 2 návrhu
VZN obce) a určením spôsobu zaplatenia poplatku za drobné stavebné odpady (viď. § 5 ods. 3
návrhu VZN obce).
Návrh tohto VZN bol zverejnený v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej stránke obce od 23.11.2015 – do
10.12.2015. 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 09. december 2015. Počas tejto lehoty Obec Horný Pial nezaevidovala
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k predloženému návrhu v registratúrnom denníku žiadne pripomienky od fyzických
či právnických osôb.
Poslanci voči návrhu VZN nemali žiadne výhrady, pripomienky ani pozmeňujúce návrhy
a preto sa na jeho vydaní jednohlasne uzniesli.
11. Správa o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra Obce Horný Pial za obdobie
september - november 2015
Správa o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra Obce Horný Pial je predkladaná na
rokovanie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial v súlade s ustanovením § 18 ods.1 písm. c)
Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Kontroly boli prevedené podľa platných noriem a ukončené v 2 prípadoch záznamom a v 1
prípade správou. Záznamy a správa tvoria prílohu tejto zápisnice. Bližšie informácie
o vykonaných kontrolách poslancom podal hlavný kontrolór obce JUDr. Marek Keller. Keďže
poslanci k predloženej správe kontrolóra nemali otázky ani pripomienky, starosta obce pristúpil
k hlasovaniu. Prítomní poslanci správu jednohlasne vzali na vedomie.
12. Návrh „Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný Pial na 1.
polrok 2016“
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.
Návrh plánu KČ na 1. polrok 2016 predložil hlavný kontrolór obce JUDr. Marek Keller.
Keďže poslanci k preloženému plánu kontrolnej činnosti nemali otázky ani pripomienky, starosta
obce pristúpil k hlasovaniu. Prítomní poslanci plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016
jednohlasne vzali na vedomie a súčasne poverili hlavného kontrolóra obce JUDr. Marek Kellera
výkonom kontrolnej činnosti v podľa Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný
Pial na 1. polrok 2016 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.
Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2016 tvorí prílohu tejto zápisnice.
13. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku obce
Návrh na demontáž a likvidáciu pódia nachádzajúceho sa v miestnom parku predložil
Likvidačnej komisii starosta obce, z dôvodu, že pódium je v havarijnom stave, drevené trámy
a opláštenie sú prehnité, vrchné dosky sa prepadávajú. Nie je efektívne dosky vymeniť a pódium
opraviť, nakoľko nie je využívané. Deti hrajúce sa v parku na pódiu behajú a prepadnutím dosiek
hrozí nebezpečie úrazu. Dňa 23.11.2015 Likvidačná komisia obce vykonala kontrolu majetku
navrhnutého na vyradenie a v zápisnici skonštatovala že pódium je vplyvom poveternostných
podmienok a použitia nekvalitného materiálu pri jeho výrobe došlo k úplnému opotrebeniu,
náklady na opravu by boli neúmerné jeho hodnote, ďalšie používanie by bolo nehospodárne
a v danom stave nemôže slúžiť svojmu účelu.
Obstarávacia cena pódia bola 3968,32 Eur, zostatková hodnota je 388,70 Eur. Vzhľadom
na výšku obstarávacej ceny vyradenie majetku obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo v súlade s §
15 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 4/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom
obce. Použiteľný materiál získaný demontovaním bude uložený v priestoroch garáže OcÚ
a použitý v budúcnosti podľa potreby. Nepoužiteľný drevný materiál bude spálený.
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Keďže poslanci k s návrhom starostu obce drevené pódium demontovať súhlasili, starosta
obce pristúpil k hlasovaniu. Prítomní poslanci návrh uznesenia jednohlasne schválili.
14. Návrh ,,Plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial v roku 2016“
Predložený návrh termínov zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial na
kalendárny rok 2016 bol navrhnutý v súlade § 12 ods. 1 prvou vetou zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení - Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri
mesiace. Rokovací poriadok o pláne zasadnutí OZ nepojednáva. Z uvedeného dôvodu navrhovaný
plán zasadnutí pre rok 2016 nie je záväzný, ale iba orientačný: 19. február, 27. máj, 26. august,
18. november 2016, 09. december so začiatkom o 18:00 hod.
Návrh plánu zasadnutí prítomní poslanci jednohlasne vzali na vedomie.
15. Návrh na vyplatenie mimoriadnej odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva
Obce Horný Pial za rok 2015
Mimoriadne odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial navrhol
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 na ktorom sa
poslanec zúčastnil.
Vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu Obce Horný Pial navrhujem Obecnému
zastupiteľstvu Obce Horný Pial na schválenie výšku mimoriadnych odmien poslancom obecného
zastupiteľstva v úhrnnej sume 450,00 EUR.
Starosta obce návrh na vyplatenie mimoriadnej odmeny odôvodnil zohľadnením vzájomnej
spolupráce, ako aj spoluprácou a pomocou pri organizovaní rôznych obecných podujatí počas
roka 2015. Návrh odmien tvorí prílohu tejto zápisnice. Prítomní poslanci návrh na vyplatenie
mimoriadnych odmien v navrhovanej výške jednohlasne schválili.
16. Rôzne:
a) Starosta obce informoval prítomných o cenovej ponuke na rekonštrukciu verejného osvetlenia
od spoločnosti Grep Slovakia s.r.o. Komárno. Po ich prepočtoch predpokladajú okamžitý
ročný bonus vo výške 94 €, a po uplynutí zmluvného obdobia ročné úspory vo výške 2119 €.
Starosta obce vyžiada návrh koncesnej zmluvy a po jeho posúdení sa o rekonštrukcii VO bude
rokovať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
b) Starosta obce informoval o vypracovávaní projektu na čerpanie eurofondov na rekonštrukciu
šatní a revitalizáciu futbalového ihriska spojeného s výstavbou detského kútika a oddychovej
zóny v tomto areály. Možnosť čerpania je do sumy 100 tis. Eur. Uzávierka na podanie
projektu je do konca mesiaca február 2016.
c) V súvislosti s revitalizáciu futbalového ihriska a taktiež v dôsledku toho, že na futbalovom
ihrisku sú 2 ks topoľov nebezpečne naklonené do elektrického vedenia NN, starosta obce
informoval o nevyhnutnosti ich výrubu. Výrub bude prevedený odborne dodávateľsky.
d) Starosta obce navrhuje vyťať staré a vzhľadom nepekné tuje rastúce na cintoríne popri
príjazdovej ceste k Dome smútku. Na výsadbu nových stromov je možné čerpať účelové
prostriedky získané za výrub v roku 2015. Poslanci s výrubom tují a s výsadbou nového
porastu súhlasili.
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17. Interpelácie poslancov
Do dnešného zasadnutia OZ neboli predložené žiadne písomné interpelácie poslancov.
18. Diskusia
V diskusii nikto nevystúpil.
19. Záver
Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť, taktiež
sa poďakoval za dobrú vzájomnú spoluprácu počas celého roka 2015, zaželal príjemné Vianočné
sviatky a do nového roka poprial veľa zdravia, šťastia, pracovných úspechov a rodinnej pohody.
O 20:00 hod. rokovanie ukončil.
V Hornom Piale, dňa 11.12.2015
Zapísala: Adriana Szántó
Ľudovít H ú d i k
starosta obce

Overil :
Ernest Maraček, zástupca starostu:

..................................
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UZNESENIE
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného
dňa 11.12.2015
uznesenie č.53/2015 –

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím poriadkom
obecného zastupiteľstva
volí
za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa 11.12.2015
poslancov p. Janu Kissovú, Alexandra Vargu a Petra Leváka.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maraček)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 16.12.2015

uznesenie č.54/2015 –

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
program 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný
Pial.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maraček)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 16.12.2015
uznesenie č.55/2015 –

Ľudovít Húdik, starosta obce

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, Maraček)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 16.12.2015

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č. 56/2015 -

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial
A. kontroluje
plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie výdavkov v III. štvrťroku 2015
B. schvaľuje
výsledok rozpočtového hospodárenia Obce Horný Pial za III.
štvrťrok 2015, ktorým je prebytok 12 494,23 EUR.

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

V Hornom Piale, dňa 16.12.2015

uznesenie č. 57/2015 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

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. 3/2015, pričom sa celková výška príjmov
aj výdavkov zvyšuje o sumu 42 677,50 EUR z dôvodu prijatia
transferu z eurofondov v sume 19 850,00 EUR a jeho čerpania na
financovanie projektu Kamerový systém obce Horný Pial a z
dôvodu prijatia a vrátenia finančnej zábezpeky od dodávateľa
projektu v sume 22 827,50.

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

V Hornom Piale, dňa 16.12.2015

uznesenie č. 58/2015 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

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
predložený návrh rozpočtu Obce Horný Pial na roky 2016 – 2018
B. schvaľuje
rozpočet Obce Horný Pial na rok 2016 podľa predloženého návrhu
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C. berie na vedomie
rozpočet Obce Horný Pial na roky 2017 – 2018 podľa predloženého
návrhu.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maraček)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 16.12.2015

uznesenie č. 59/2015 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia o číslovaní budov v obci
Horný Pial a
B. uznáša sa
na vydaní ,, Všeobecne záväzného nariadenia o číslovaní budov
v obci Horný Pial č. 6/2015 “ podľa predloženého návrhu“ .
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maraček)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 16.12.2015

uznesenie č. 60/2015 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vymedzení miest
umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane
území obce Horný Pial a
B. uznáša sa
na vydaní ,, Všeobecne záväzného nariadenia o vymedzení miest
umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane
území obce Horný Pial č.7/2015“ .

na
na
na
na

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

V Hornom Piale, dňa 16.12.2015

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č. 61/2015 -

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial
A. prerokovalo
návrh ,, Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
č.8/2015“.
B. sa uznáša
na vydaní ,, Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
č. 8/2015“ podľa predloženého návrhu.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maraček)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 16.12.2015
uznesenie č. 62/2015 -

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. po prerokovaní
berie na vedomie
„Správu o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra Obce Horný Pial za
obdobie september – november 2015“.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maraček)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 16.12.2015
uznesenie č. 63/2015 -

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 hlavného kontrolóra Obce Horný
Pial na 1. polrok 2016.
B. berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný Pial na 1.
polrok 2016.
C. poveruje
hlavného kontrolóra Obce Horný Pial, JUDr. Mareka Kellera,
výkonom kontrolnej činnosti podľa Plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra Obce Horný Pial na 1. polrok 2016 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.
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Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maraček)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 16.12.2015
uznesenie č. 64/2015 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial v súlade s ustanoveniami
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a v súlade so zásadami hospodárenia obce
schvaľuje
vyradiť neupotrebiteľný majetok obce – drevené pódium z parku,
podľa návrhu likvidačnej komisie zo dňa 24.11.2015
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maraček)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 16.12.2015
uznesenie č. 65/2015 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial v súlade s § 12 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
berie na vedomie
orientačný plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial
v roku 2016 podľa predloženého návrhu.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maraček)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 16.12.2015

uznesenie č. 66/2015 -

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
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A. prerokovalo
predložený návrh na schválenie mimoriadnych odmien poslancom
Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial za rok 2015
B. schvaľuje
vyplatenie
mimoriadnych
odmien
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 úhrnnej sume 450,00 EUR podľa predloženého návrhu.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maraček)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 16.12.2015
uznesenie č. 67/2015 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial berie na vedomie
informácie starostu obce, ktoré odzneli v bode rokovania č. 16
Rôzne.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Kissová, Levák, Varga, Maraček)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 16.12.2015

Ľudovít Húdik, starosta obce
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