Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 9.12.2016
prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
Schválenie programu 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial
Kontrola plnenia uznesení
Návrh rozpočtu hospodárenia obce na roky 2017 – 2019 a Stanovisko hlavného kontrolóra
obce k návrhu rozpočtu obce
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2017
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o zrušení VZN obce č. 5/2015 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Horný Pial
Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial v roku 2017
Návrh na vyplatenie mimoriadnych ročných odmien poslancom OZ za rok 2016
Rôzne informácie starostu obce a organizačné opatrenia
Interpelácie poslancov
Diskusia
Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce prítomných privítal a rokovanie zahájil o 17:05 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, Ernest Maraček 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 02.12.2016 do 09.12.2016.
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.
1

Na predošlom 10. zasadnutí OZ dňa 18.11.2016 bolo prijatých 10 uznesení, ktoré mali
zväčša charakter schvaľovací alebo vzatia na vedomie, termínované úlohy uložené neboli.
Informácie, ktoré odzneli v tomto bode rokovania všetci prítomní poslanci vzali na
vedomie.
5. Návrh rozpočtu hospodárenia obce na roky 2017 – 2019 a Stanovisko hlavného
kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce
Návrh rozpočtu na rok 2017 je rozpracovaný podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie
s členením na jednotlivé položky príjmov a výdavkov.
Súčasne s návrhom rozpočtu na rok 2017 sú predkladané i návrhy rozpočtov na roky 2018
a 2019, t.j. na schválenie je predložený viacročný rozpočet. Návrhy rozpočtov na roky 2018
a 2019 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 2017 – 2019.
Zverejnenie návrhu rozpočtu Obce Horný Pial na roky 2017 – 2019 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 21.11.2016 – do 09.12.2016.
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 07. december 2016. Počas tejto lehoty Obec Horný Pial nezaevidovala
k predloženému návrhu v registratúrnom denníku žiadne pripomienky od fyzických
či právnických osôb.
Poslanci návrh rozpočtu prerokovali a jednohlasne ho schválili v znení ako bol
predložený.
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2017
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 vypracoval hlavný kontrolór obce JUDr. Marek
Keller v súlade s § 18 f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. K predloženému návrhu prítomní poslanci nemali pripomienky ani
pozmeňujúce návrhy a v súlade s návrhom na uznesenie ho jednohlasne schválili.
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o zrušení VZN obce č.

5/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v obci Horný Pial

Na základe protestu prokurátorky Okresnej prokuratúry v Leviciach voči VZN Obce
Horný Pial č. 5/2015 o podmienkach predaja tovarov a poskytovania služieb na trhových miestach
v obci Horný Pial prijatého na zasadnutí OZ dňa 29.5.2015, starosta obce predložil návrh na
zrušenie predmetného VZN. Kontrolu podmienok predaja a poskytovania služieb na trhových
miestach vykonala prokurátorka začiatkom roka 2015, kedy na základe pripomienok uvedených v
protokole z kontroly sme vypracovali a schválili nové VZN. Schválené VZN č. 5/2015 bolo
prokurátorke po jej vyžiadaní predložené, pričom voči nemu nevzniesla žiadne pripomienky. Pri
opätovnej kontrole v októbri 2016 spomínané VZN č. 5/2015 pripomienkovala už s výhradami
a vzniesla voči nemu protest, za porušenie niekoľkých ustanovení zákona č. 178/1998 Z.z.
o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach. Vo výroku navrhla
spomínané VZN zmeniť.
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Nakoľko v obci Horný Pial v skutočnosti žiadne trhové miesto nemáme, predaj tovaru
a poskytovanie služieb sa vykonáva vždy z vlastného predajného zariadenia (z auta), navrhlo sa
obecnému zastupiteľstvu, aby sme VZN č. 5/2015 zrušili a podmienky predaja a poskytovania
služieb na trhovom mieste novým VZN toho času neupravovali.
Po prerokovaní tohto návrhu poslanci VZN obce č. 5/2015 hlasovaním 4 za zo 4
prítomných zrušili.
8. Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial v roku

2017

Predložený návrh termínov zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial na
kalendárny rok 2017 bol navrhnutý v súlade § 12 ods. 1 prvou vetou zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení. Rokovací poriadok o pláne zasadnutí OZ nepojednáva. Obecné zastupiteľstvo
v súlade s § 12 ods. 1 prvá veta zákona o obecnom zriadení zasadá raz za tri mesiace. Plán
zasadnutí má len informatívny charakter, zasadnutia sa uskutočnia v prípade nepredvídaných
okolností podľa potreby. Poslanci plán rokovaní vzali na vedomie.
9.

Návrh na vyplatenie mimoriadnych ročných odmien poslancom OZ za rok 2016

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. Starosta obce navrhol Obecnému zastupiteľstvu Obce Horný Pial schváliť
mimoriadne odmeny poslancom OZ v úhrnnej sume 500,00 EUR, t.j. v rovnakej výške každému
poslancovi po 100,00 EUR.
Svoj návrh na vyplatenie mimoriadnej odmeny odôvodnil zohľadnením vzájomnej
spolupráce, spolupráce s ostatnými zamestnancami obce, ako aj spoluprácou a pomocou pri
organizovaní rôznych obecných podujatí počas roka 2016.
Poslanci k návrhu starostu obce nemali žiadne výhrady ani pozmeňujúce návrhy
a jednohlasne ho schválili.
10. Rôzne informácie starostu obce a organizačné opatrenia
a) Starosta obce informoval prítomných o podanej žiadosti Reformovanej kresťanskej cirkvi
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na dofinancovanie rekonštrukcie veže kostola a opravu
fasády. V žiadosti je uvedený rozpis príjmov a výdavkov na akciu podložený prílohami,
fotokópiami daňových dokladov. Na dofinancovanie výdavkov v roku 2016 žiadaní
poskytnutie dotácie v sume 2000 eur. Poslanci žiadosť prerokovali a dohodli sa, že
z objektívnych dôvodov o nej rozhodnú na najbližšom zasadnutí OZ.
b) V ďalšom bode rokovania starosta obce poslancov informoval o termíne plesu starostu obce,
ktorý sa uskutoční dňa 14. januára 2017.
11. Interpelácie poslancov
Do dnešného zasadnutia OZ neboli predložené žiadne písomné interpelácie poslancov.
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12. Diskusia
Neboli zaznamenané žiadne diskusné príspevky.
13. Záver
Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 18:30
hod. rokovanie ukončil.

V Hornom Piale, dňa 09.12.2016
Zapísala: Adriana Szántó

Ľudovít H ú d i k
starosta obce

Overila :
Jana Kissová, poslankyňa :
...........................................
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UZNESENIE
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného
dňa 09.12.2016

uznesenie č.112/2016 –

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím poriadkom
obecného zastupiteľstva
volí
za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa 09.12.2016
poslancov p. Petra Leváka, Ernesta Maračeka a Alexandra Vargu.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Levák, Kissová, Maraček, Varga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 14.12.2016

uznesenie č.113/2016 –

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 11. 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 14.12.2016

uznesenie č.114/2015 –

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 14.12.2016

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č. 115/2016 -

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 2017 - 2019.
B. schvaľuje
rozpočet Obce Horný Pial na rok 2017 podľa predloženého návrhu.
C. berie na vedomie
Rozpočet Obce Horný Pial na roky 2018 – 2019 podľa predloženého
návrhu.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Levák, Kissová, Maraček, Varga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 14.12.2016

uznesenie č. 116/2016 -

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.
A. prerokovalo
návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný
Pial na 1. polrok 2017.
B. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný Pial na 1.
polrok 2017.
C. poveruje
hlavného kontrolóra Obce Horný Pial, JUDr. Mareka Kellera,
výkonom kontrolnej činnosti podľa Plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra Obce Horný Pial v 1. polroku 2017 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: 4 z 5
Za: 4 (Levák, Kissová, Maraček, Varga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 14.12.2016

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č. 117/2016 -

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial o zrušení
VZN Obce Horný Pial č. 5/2015 o podmienkach predaja tovarov a
poskytovania služieb na trhových miestach v obci Horný Pial
B. sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení obce Horný Pial č. 6/2016 o
zrušení VZN Obce Horný Pial č. 5/2015 o podmienkach predaja
tovarov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Horný
Pial.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Levák, Kissová, Maraček, Varga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 14.12.2016

uznesenie č. 118/2016 -

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.
berie na vedomie
orientačný plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial
v roku 2017.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Levák, Kissová, Maraček, Varga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 14.12.2016

uznesenie č. 119/2016 -

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 poslancom
Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial za rok 2016
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 500,00 EUR podľa predloženého návrhu, t.j. 100,00
EUR každému poslancovi OZ.
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Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Levák, Kissová, Maraček, Varga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 14.12.2016

uznesenie č. 120/2016 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
rozhodlo
o opätovnom prerokovaní žiadosti Reformovanej kresťanskej cirkvi
v Hornom Piale o poskytnutie dotácie na dofinancovanie rekonštrukcie kostola na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Levák, Kissová, Maraček, Varga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 14.12.2016

Ľudovít Húdik, starosta obce
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