Zápisnica
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 18.11.2016
prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
3. Schválenie programu 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách za august – október 2016
6. Správa o plnení rozpočtu Obce Horný Pial za 3. štvrťrok 2016
7. Prerokovanie ustanovenia – neustanovania poplatku za rozvoj na území obce
8. Informácie o rozpočtovom opatrení starostu obce č. 2/2016
9. Návrh na zakúpenie stolov a stoličiek do kultúrneho domu – rozpočtové opatrenie
10. Návrh na schválenie mesačnej odmeny hlavnému kontrolórovi obce
11. Rôzne informácie starostu obce a organizačné opatrenia
12. Interpelácie poslancov
13. Diskusia
14. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce prítomných privítal a rokovanie zahájil o 18:00 hod. Konštatoval, že sú
prítomní 4 poslanci z 5, čím je zasadnutie uznášania schopné.
Poslankyňa p. Margita
Maračeková sa ospravedlnila z dôvodu pracovnej neschopnosti.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starosta obce určil za zapisovateľku p. Adrianu Szántó. Za overovateľa zápisnice starosta
obce určil p. Janu Kissovú. Za členov návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení p. Peter
Levák, Jana Kissová a Alexander Varga.
3.

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia. Návrh programu bol
jednohlasne schválený s počtom 4 zo 4 prítomných poslancov. Návrh programu bol na úradnej
tabuli obce a na domovskej internetovej stránke obce zverejnený od 11.11.2016 do 18.11.2016.
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.
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Na predošlom 9. zasadnutí OZ dňa 26.8.2016 bolo prijatých 10 uznesení, ktoré mali zväčša
charakter schvaľovací alebo vzatia na vedomie. Uznesením č.99/2016 bol starosta obce poverený
uzatvorením zmluvy o audite účtovnej závierky za rok 2016 so spoločnosťou Interaudit Levice
s.r.o., zmluva bola uzatvorená, uznesením č. 100/2016 bolo schválené uzatvorenie zmluvy s
obcami Tekovské Lužany a Čaka o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré
obce. K podpisu tejto zmluvy nedošlo, nakoľko medzičasom pribudla ďalšia zmluvná strana, a to
Obec Dolný Pial.
Informácie, ktoré odzneli v tomto bode rokovania všetci prítomní poslanci vzali na
vedomie.
5. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách za august - október
2016
Správu o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra od posledného zasadnutia OZ predložil
na rokovanie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial v súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm.
d) Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov JUDr. Marek Keller,
hlavný kontrolór obce. Prítomných poslancov oboznámil s obsahom správ z 2 vykonaných kontrol
a to z Kontroly vedenia pokladnice obce, kde neboli zistené žiadne kontrolné zistenia a z Kontroly
na úseku miestnych daní, kde bolo zistené jedno kontrolné zistenie.
Prítomní poslanci nemali k predloženej správe žiadne pripomienky ani otázky a na výzvu
starostu obce ju jednohlasne vzali na vedomie.
6. Správa o plnení rozpočtu Obce Horný Pial za 3. štvrťrok 2016
So správou o hospodárení obce prítomných oboznámila účtovníčka p. Adriana Szántó.
Výsledkom rozpočtového hospodárenia obce k 30.9.2016 je prebytok rozpočtu 3 170,68 EUR.
Poslanci nemali k plneniu jednotlivých položiek príjmov, ani k čerpaniu výdavkov pripomienky
a na výzvu starostu obce hlasovaním výsledok rozpočtového hospodárenia obce za 3. štvrťrok
jednohlasne schválili.
7. Prerokovanie ustanovenia – neustanovania poplatku za rozvoj na

území obce

Starosta obce oboznámil prítomných s dôležitými ustanoveniami zákona č. 447/2015 Z. z.
o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého obce
môžu na svojom území zaviesť nový druh miestneho poplatku, a to na základe dobrovoľnosti
prijatím vlastného všeobecne záväzného nariadenia. Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo dospelo
k jednohlasnému názoru, že poplatok za rozvoj v obci Horný Pial sa nezavedie.
8. Informácie o rozpočtovom opatrení starostu obce č. 2/2016
Informácie o zmene rozpočtu obce na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 2/2016, ktorým sa
upravia rozpočtované finančné prostriedky v rámci schváleného rozpočtu na rok 2016, presunmi
medzi jednotlivými položkami rozpočtu na strane bežných aj kapitálových výdavkov, a navýšením
rozpočtu na strane príjmov aj výdavkov z dôvodu prijatia vratky dane z pridanej hodnoty zo
štátneho rozpočtu z financovania kamerového systému obce v sume 2970 eur, predložil na
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vedomie obecnému zastupiteľstvu starosta obce v súlade s § 20 Zásad o hospodárení s finančnými
prostriedkami obce Horný Pial č. 2/2015. Rozpočtové opatrenia nemá vplyv na finančné
zaťaženie obce. Poslanci jednohlasne vzali informáciu na vedomie.
9. Návrh na zakúpenie stolov a stoličiek do kultúrneho domu –

rozpočtové opatrenie

Z dôvodu opotrebenia zariadenia v kultúrnom dome a rozšírenia kapacity miest na sedenie
starosta obce navrhol Obecnému zastupiteľstvu schváliť zakúpenie 10 ks reštauračných stolov
a 50 ks čalúnených stoličiek. Predpokladaná cena podľa prieskumu je 62,- € za stôl a 37,- € za
stoličku. Celková predpokladaná cena by bola 2470,- €. Súčasne navrhol schválenie rozpočtového
opatrenia č. 3/2016 v tejto súvislosti a to znížením rozpočtovaných výdavkov na ochranu prírody
a krajiny (úprava verejnej zelene) a vytvorením novej rozpočtovej položky na nákup interiérového
vybavenia do KD v sume 2500 Eur.
Poslanci sa s návrhom starostu obce stotožnili a jednohlasne schválili nákup nového zariadenia
do KD, súčasne schválili aj rozpočtové opatrenie č. 3/2016 úpravou rozpočtu na strane výdavkov
presunom medzi položkami podľa návrhu starostu obce.
10. Návrh na schválenie mesačnej odmeny hlavnému kontrolórovi obce
Starosta obce vyjadril nadmernú spokojnosť s kvalitou práce hlavného kontrolóra obce aj
nad mieru jeho povinností. Z toho dôvodu navrhol obecnému zastupiteľstvu, aby v súlade s § 18c
ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov priznala mesačnú
odmenu hlavnému kontrolórovi obce vo výške 10 % z jeho platu. Prítomní poslanci nemali voči
návrhu výhrady ani pozmeňujúce návrhy a mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi obce JUDr.
Marekovi Kellerovi jednohlasne schválili vo výške navrhovaných 10 % s účinnosťou od
1.11.2016.
11. Rôzne informácie starostu obce a organizačné opatrenia
a) Starosta obce predložil nový Návrh na uzatvorenie zmluvy o výkone činnosti hlavného
kontrolóra pre viaceré obce - Tekovské Lužany, Čaku, Dolný Pial a Horný Pial, ktorá
rieši časový harmonogram výkonu činnosti a financovanie pracovnoprávnych nárokov
hlavného kontrolóra a to najmä výdavkov na školenia, semináre, pracovné pomôcky
a pod. Podiel obce Horný Pial na výdavkoch by bol podľa prepočtu na počet obyvateľov
vo výške 6 % z celkových výdavkov. Starosta obce sa vyjadril, že uzatvorenie takejto
zmluvy medzi obcami je spravodlivé, nakoľko doteraz všetky pracovnoprávne nároky
hlavného kontrolóra hradila obec Tekovské Lužany, kde má JUDr. Keller najvyšší
úväzok. Prítomní poslanci s uzatvoreným zmluvy s obcami Tekovské Lužany, Dolný Pial
a Čaka jednohlasne súhlasili.
12. Interpelácie poslancov
Do dnešného zasadnutia OZ neboli predložené žiadne písomné interpelácie poslancov.
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13. Diskusia
Neboli zaznamenané žiadne diskusné príspevky.
14. Záver
Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 19:30
hod. rokovanie ukončil.

V Hornom Piale, dňa 18.11.2016
Zapísala: Adriana Szántó

Ľudovít

Húdik

starosta obce
Overila :
Jana Kissová, poslankyňa :
...........................................
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UZNESENIE
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného
dňa 18.11.2016
uznesenie č.102/2016 –

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím poriadkom
obecného zastupiteľstva
volí
za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa 18.11.2016
poslancov p. Petra Leváka, Janu Kissovú a Alexandra Vargu.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Levák, Kissová, Maraček, Varga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 24.11.2016
uznesenie č.103/2016 –

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

V Hornom Piale, dňa 24.11.2016
uznesenie č.104/2015 –

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 (Levák, Kissová, Maraček, Varga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 24.11.2016
uznesenie č. 105/2016 -

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 august - október 2016“.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Levák, Kissová, Maraček, Varga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 24.11.2016

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č. 106/2016 -

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s § 11 ods. 4 písm.
b) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
A. kontroluje
plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie výdavkov v 3. štvrťroku 2016
B. schvaľuje
výsledok rozpočtového hospodárenia Obce Horný Pial k 30.9.2016,
ktorým je prebytok 3 170,68 EUR.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Levák, Kissová, Maraček, Varga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 24.11.2016

uznesenie č. 107/2016 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial prerokovalo možnosť
zavedenia poplatku za rozvoj na území obce Horný Pial a uznáša sa,
že v súlade s § 2 Zákona č.447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za
rozvoj od 1.1.2017 poplatok za rozvoj neustanovuje.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Levák, Kissová, Maraček, Varga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 24.11.2016

uznesenie č. 108/2016 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
berie na vedomie
úpravu rozpočtu hospodárenia obce na rok 2016 rozpočtovým
opatrením starostu obce č.2/2016.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Levák, Kissová, Maraček, Varga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 24.11.2016

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č. 109/2016 -

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
schvaľuje
nákup 10 ks stolov a 50 ks stoličiek do kultúrneho domu a úpravu
rozpočtu hospodárenia obce na rok 2016 rozpočtovým opatrením
č.3/2016.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Levák, Kissová, Maraček, Varga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 24.11.2016

uznesenie č. 110/2016 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
schvaľuje
v zmysle § 18c ods. 5 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov hlavnému kontrolórovi Obce Horný Pial
s účinnosťou od 01.11.2016 mesačnú odmenu vo výške 10 %
z mesačného platu.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Levák, Kissová, Maraček, Varga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 24.11.2016

uznesenie č. 111/2016 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s § 18b § 20a zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schvaľuje
uzatvorenie zmluvy s obcami Tekovské Lužany a Čaka o výkone
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré obce .
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Levák, Kissová, Maraček, Varga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 24.11.2016

Ľudovít Húdik, starosta obce
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