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Tento zväzok Kroniky /2. časť/  obce Horný Pial obsahuje   .....................  strán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pečiatka obce 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce Horný Pial 

vlastnoručný podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecný kronikár  

vlastnoručný podpis 

 

 

 

 

 

 

Kronikárka:  Mgr. Monika Szántóová 

Narodená:   31. januára 1985 

Funkciu kronikárky začala vykonávať: 1. 1. 2010 

Funkciu kronikárky ukončila:  
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Slovo na úvod 
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 Kronika obce sa od roku 1986 nepísala, nakoľko sa nenašiel nikto, kto by sa 

tomu venoval. Zozbieraním údajov za obdobie od roku 1986 až po súčasnosť sa opäť 

zrodila možnosť doplnenia kroniky. Avšak nové údaje spísané do kroniky, nie sú 

úplne podrobné, nakoľko bolo veľmi ťažké zhromaždiť ich. Časť materiálu už totiž 

bola odovzdaná do archívu. 

 V roku 2004 sa stala kronikárkou obce Horný Pial Monika Leváková. 

Pochádzam z obce Horný Pial, narodila som sa 31. januára 1985. V roku 2004 som 

ukončila štúdium na Obchodnej akadémii v Leviciach,  v roku 2005 som sa vydala, 

ale naďalej bývam v obci Horný Pial. V roku 2009 som ukončila štúdium na vysokej 

škole v Trnave. Spolu s manželom vychovávame dve detičky. Medzi moje záľuby 

patrí kreslenie, písanie, ručné práce, šport a knihy.  

 

 

 

 

 

     Mgr. Monika Szántóová 

kronikárka 
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ROK  2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronikár: Mgr. Monika Szántóová 

Funkciu kronikára začala vykonávať: 1. 1. 2010 

Funkciu kronikára ukončila: 31. 12. 2010 
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Dáta o ľuďoch 

 

Narodenia 

 

V tomto roku sa  v obci narodilo len jedno dieťa: 

 

  13. augusta   Viktória Bajnovičová 

 

Úmrtia 

 

Počet obyvateľov sa v tomto roku znížil o 2 osoby: 

 

 11. marca   Irena Pakšiová 

 17. novembra   Pavel Vávra, st. 

  

Svadby 

 

V tomto roku sa v našej obci uskutočnili dve svadby: 

 

 

  29. mája   Jana Koprdová, Horný Pial 41 

      Marko Stanko, Sládkovičova 275/1, Želiezovce 

 

  10. júla    Martina Tӧkӧlyová, Horný Pial 

      Peter Fabián, Veľký Ďúr 

 

Na úseku kultúry 

 

 V tomto roku sa opäť organizovali rôzne spoločenské udalosti: Maškarný ples, Štefanská 

zábava, Silvester. O ich hladký priebeh sa pričinili ženy z organizácie ,,Zväzu žien“. Začiatkom 

roka sa po prvýkrát uskutočnil maškarný ples pre dospelých, na ktorom sa predstavili rôzne masky. 

Táto akcia mala úspech už aj z toho dôvodu, že tento ples bol vnímaný iným spôsobom, ako plesy 

organizované po minulé roky. Bol plný zábavy, smiechu a jeho účastníci túto zmenu vnímali veľmi 

pozitívne. V istej chvíli sa aj dospelí vrátili späť do detských čias.  
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 Ďalej nechýbala ani hodová zábava, ktorú pomohli zorganizovať členky zväzu žien za 

pomoci obecného úradu. Hodovalo sa a zabávalo do skorého rána. 

 December bol na spoločenské udalosti o niečo bohatší. 25. decembra nechýbala v našej obci 

Štefanská zábava, ktorej sa zúčastnila skôr mladšia generácia – naša mládež. 

 Nový rok sme v našej obci uvítali v podobe Silvestrovskej zábavy, ktorá sa u nás stáva 

pomaly tradíciou. Je totiž od skolaudovania kultúrneho domu akciou, ktorá sa organizuje už 

každoročne a má pomerne vysokú účasť. 

 V našej obci nie je prevádzka materskej školy. Deti, ktoré sú vo veku od troch do šiestich 

rokov navštevujú materskú školu v susednej obci Dolný Pial.  

 

  

Knižnica 

 

 

 Nakoľko bola v tomto roku zrealizovaná rekonštrukcia obecného úradu, prevádzka knižnice 

bola v roku 2010 prerušená. Jej obnova sa plánuje až v roku 2011. 

 

Počasie 

 

 Po siedmich rokoch ako Slovensko zasiahlo sucho skončil uplynulý rok 2010 ako 

najdaždivejší v histórii pozorovaní. Zrážkové úhrny boli mimoriadne vysoké, najmä čo sa týka 

letných mesiacov. V našej oblasti spadlo okolo 1000 milimetrov zrážok.  

 Následkom zrážkovej činnosti vznikla na území celého Slovenska vlna povodní, ktoré mali 

v niektorých prípadoch katastrofálne následky. V našej obci mali obyvatelia zaplavené pivnice 

i záhrady. Horšie na tom boli dediny ležiace v blízkosti našej obce – oblasti. Stav ohrozenia 

pretrvával na rozhraní mesiacov máj a jún a to predovšetkým v oblasti obce Úľany nad Žitavou, kde 

obec ohrozovali vody Žitavy aj Nitry. Ohrozené boli aj Šurany. Evakuovali obyvateľov obcí: Hul, 

Kmeťovo, Maňa a Dolný Ohaj. Pretrvávajúci dážď nerobili značné škody najmä v oblasti 

poľnohospodárstva. Polia boli miestami úplne zatopené a o tohtoročnej úrode sa hovorilo s veľkými 

obavami. Tie sa nakoniec aj potvrdili. Mnohí poľnohospodári sa tak dostali do obrovských ťažkostí. 

Dôsledky tohtoročného počasia sa neskôr prejavili aj v iných oblastiach. Koncom roka postihla celé 

Slovensko vlna zdražovania, ktorá má v súčasnosti ešte stále stúpajúcu tendenciu.  
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Voľby do orgánov miestnych samospráv 

 

 Dňa 27. novembra 2010 sa uskutočnili voľby do orgánov miestnych samospráv, t.j. 

poslancov do obecného zastupiteľstva a voľba starostu obce. Počas volieb a pri sčítaní hlasov bol 

okrem členov miestnej volebnej komisie a zapisovateľky prítomný aj nezávislý pozorovateľ pán 

Viliam Mikeš. 

V obci bol vytvorený 1 volebný obvod a 1 okrsok. V zozname voličov bolo zapísaných 240 

oprávnených voličov, z ktorých sa hlasovania zúčastnilo 176 voličov, čo je 73,33 %. 

 Na funkciu starostu obce kandidovali 4 kandidáti: 

1. František Bajnovič – nezávislý kandidát  

2. Ľudovít Húdik – nezávislý kandidát 

3. Adriana Szántó – kandidátka politickej strany Most – Híd 

4. Árpád Vicze – kandidát Strany maďarskej koalície 

 

S počtom získaných platných hlasov 84 bol za starostu obce zvolený pán Ľudovít Húdik. Ďalší 

kandidáti získali nasledovný počet hlasov: 

 

František Bajnovič – nezávislý kandidát      získal  12 hlasov 

Adriana Szántó – kandidátka politickej strany Most – Híd   získala  25 hlasov 

Árpád Vicze – kandidát Strany maďarskej koalície    získala  54 hlasov 

 

Pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo odovzdaných 173 platných hlasovacích lístkov, 3 

hlasovacie lístky boli posúdené ako neplatné. V súlade s novelou zákona č. 390/1990 Z.z. podľa § 

11 ods. 3 bol schválený na 20 zasadnutí obecného zastupiteľstva v Hornom Piali dňa 25. júla 2010 

uznesením č. 08/2010, že Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial bude mať v nasledujúcom 

volebnom období 5 členov, čo je maximálny počet pre obce do 500 obyvateľov. Kandidátnu listinu 

pre voľby do OZ podali dve politické strany: Most Híd a SMK – MKP, obe po 5 kandidátov a traja 

nezávislí kandidáti: 

 

Z celkového počtu 13 kandidátov bolo zvolených 5 poslancov a to: 

1. Eva Húdiková, 48 r., zootechnička, MOST – HÍD  získala  77 hlasov 

2. Milena Balážová, 41 r., ošetrovateľka hospodárskych zvierat, 

    nezávislý kandidát       získala  74 hlasov 
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3. Ervín Majó, 29 r., murár (montér), SMK – MKP   získal  72 hlasov 

4. Viliam Macák, 63 r., dôchodca, SMK – MKP   získal  66 hlasov 

5. Alexander Varga, 45 r., traktorista, nezávislý kandidát  získal  66 hlasov 

 

Neboli zvolení nasledovní kandidáti 

 

6. Margita Maračeková, 45 r., ošetrovateľka ŽV, nezávislý kandidát získala 58 hlasov 

7. Monika Szántóová Mgr., 25 r., učiteľka, MOST – HÍD  získala  57 hlasov 

8. Monika Lenárthová, 37 r., učiteľka, SMK – MKP  získala  53 hlasov 

9. Miroslava Maračeková, 25 r., opatrovateľka, MOST – HÍD získala  52 hlasov 

10. Ján Šveda, 54 r., traktorista, MOST – HÍD   získal  48 hlasov 

11. Štefan Horváth, 35 r., vodič, SMK – MKP   získal  46 hlasov 

12 Tibor Sléher, 43 r., inštalatér, MOST – HÍD   získal  45 hlasov 

13. Jozef Kiss, 67 r., dôchodca SMK – MKP   získal  35 hlasov 

 

 

Hospodárenie obce 

 

 

 

 

Rozpočet obce 

 

Plnenie 

 

Príjmy celkom 

 

211 352 € 

 

202 706,68 € 

 

Výdavky celkom 

 

211 352 € 

 

211 872,82 € 

 

 

 Pôvodný rozpočet výdavkov 141 811 € bol v roku 2010 navýšený na 211 352 € z dôvodu 

čerpania a súčasne aj splatenia krátkodobého preklenovacieho úveru. Prečerpanie rozpočtu po 

rekonštrukcii budovy obecného úradu nastalo z dôvodu vykonania nevyhnutných stavebných prác, 

ktoré neboli zahrnuté v projekte na dotáciu z EUROFONDOV, a to napríklad: búracie práce, 

otlčenie omietok, odvoz sute, poplatky za uloženie odpadu, výmena schodových dverí firmou H&H 

Mont v celkovej sume 2 415,36 €, klampiarskej práce v sume 370,29 € vykonané pánom 

Františkom Bajnovičom ml., za výkon stavebného dozoru 360 €. 
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ROK  2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronikár: Mgr. Monika Szántóová 

Funkciu kronikára začala vykonávať: 1. 1. 2011 

Funkciu kronikára ukončila: 31. 12. 2011 
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Dáta o ľuďoch 

 

Narodenia 

 

V tomto roku sa  v obci narodilo štyri deti: 

 

  10. marca   Matej Vávra 

  1. septembra   Bianca Bandová 

  19. novembra   Tobias Slaničan 

  27. novembra   Elizabeth Bajnovičová 

 

Úmrtia 

 

Počet obyvateľov sa v tomto roku znížil o 3 osoby: 

 

 24. februára   Ľudovít Gunič 

 11. marca   Rozália Špotáková 

 19. mája   Ignác Slezák 

  

Svadby 

 

V tomto roku sa v našej obci nebola žiadna svadba. 

 

 

Na úseku kultúry 

 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad v spolupráci s komisiou pre 

kultúru a šport a miestnym klubom žien. V roku 2011 bolo organizovaných niekoľko 

spoločenských akcií a to: fašiangový ples, výlet pre deti pri príležitosti Dňa detí do ZOO 

v Bratislave, hodová zábava, futbalový turnaj, ekumenická bohoslužba za prítomnosti kórejských 

priateľov, slávnostné stretnutie s dôchodcami, oslavy Mikuláša, spoločný vianočný večierok 

s bohoslužbou reformovanej a katolíckej cirkvi a silvestrovská zábava.  

 

Fašiangový ples:  
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Tradičnou a hádam i neoddeliteľnou súčasťou ,,Fašiangov“ je fašiangový ples, ktorý sa 

v našej obci uskutočnil už po piaty raz. Naši občania sa spolu zabávali do skorého rána a nechýbala 

ani bohatá tombola, ktorú podporili i miestny podnikatelia. 

 

Deň detí:  

1. jún je každoročne významným dátumom pre našich najmenších spoluobčanov. Pán 

starosta obce navrhol, aby sa tento rok oslávil formou návštevy zoologickej záhrady. A tak sa aj 

stalo. Rodičia a ich ratolesti prežili pekný slnečný deň v ZOO v Bratislave. Vstupné pre deti do 15 

rokov financoval obecný úrad. Deti si z tohto dňa odniesli krásne zážitky obohatené o stretnutia so 

zvieratkami, ktoré vo voľnej prírode jednoducho nemožno stretnúť.  

 

Futbalový turnaj:  

Starosta obce v spolupráci s kultúrnou komisiou zriadenou pri obecnom úrade zorganizovali 

futbalový turnaj, na ktorý boli pozvané futbalové kluby zo susedných obcí.  

Zúčastnili sa: Futbalový klub – Horný Pial 

       Dolný Pial 

       Veľký Ďúr 

       Lok 

Na tejto spoločnej akcii nechýbalo občerstvenie, ani kotlíkový guláš. Čerešničkou na torte sa však 

stal futbalový zápas žien, na ktorom sa predviedli ženy mladšej a staršej generácie z našej obce. 

V mužskom prevedení sa na 1. mieste umiestnil futbalový klub – Dolný Pial. Sláva víťazom, česť 

porazeným. 

 

Volejbalový turnaj:  

Ďalšou vydarenou a výborne zorganizovanou akciou bol volejbalový turnaj, ktorý sa odohral 

na novovybudovanom volejbalovom ihrisku v blízkosti miestneho kultúrneho domu. 

Na tento turnaj boli pozvané volejbalové družstvá z okolitých obcí a to: Horný Pial 

                  Dolný Pial 

                  Iňa 

                  Beša 

                  Lok 

Ako na každej organizovanej akcii, ani na tejto nechýbal tradičný kotlíkový guláš. 

Aj počasie bolo teplé a slnečné, akoby predurčené na túto akciu. 
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Hodová zábava: 

Hody boli už v minulosti neoddeliteľnou súčasťou obce. Tento rok pripadli na 9.,10. a 11. 

septembra. Slávnosti sa začali futbalovým zápasom starých pánov, a to v sobotu 10. septembra. 

Nechýbalo občerstvenie a večer pokračoval hodovou zábavou v miestnom kultúrnom dome. Do 

tanca hrala tanečná skupina M&M Trio. Zábava pokračovala do skorého rána. Vyvrcholením bola 

bohoslužba v kostole reformovanej i katolíckej cirkvi.  

 

Stretnutie s dôchodcami:  

Čas plynie svojou precíznosťou, rovnakým stálym tempom. Strieda sa deň s nocou, ročné 

obdobia si podávajú žezlo svojej, vlády, roky sa nedajú vrátiť späť. Každoročne v mesiaci októbri, 

keď príroda naberá na kráse prejavujeme aj my svoju pozornosť a úctu tým skôr narodeným, 

ktorých vlasy zdobia striebristé farby a ich konanie je obohatené veľkými životnými skúsenosťami. 

Pri tejto príležitosti sa v našej obci zorganizoval ,,Spomienkový deň pre dôchodcov.“ Naši najstarší 

občania si mohli zaspomínať na svoju mladosť, a to aj pri započúvaní sa do tónov ľudovej hudby. 

Program obohatili žiaci Základnej školy Dolný Pial, ktoré predviedli svoju šikovnosť. Zábava 

pokračovala ďalej a mladí i straší sa spolu výborne zabávali.  

 

Ekumenická bohoslužba za účasti priateľov z Kórei: 

18. október sa zapísal do dejín našej obce ako jeden z najvýznamnejších dní tohto roka. 

V kostole reformovanej kresťanskej cirkvi sa totiž uskutočnila spoločná ekumenická bohoslužba, na 

ktorú prijali pozvanie významné osobnosti. Predstavitelia významných obchodných spoločností 

z ďalekej Kórei nás poctili svojou účasťou. Po bohoslužbe bolo pre našich priateľov pripravené 

bohaté občerstvenie v miestnom kultúrnom dome. Toto stretnutie malo pre našich občanov veľký 

význam. Získali nových priateľov, ktorí nám môžu byť  v budúcnosti nápomocní.  

 

Mikuláš:  

Tohtoročný Mikuláš bol trochu iný ako po minulé roky. Mikuláš, čert a anjel sa podvečer 5. 

decembra 2011 vybrali domov k našim najmenším – našim deťom. Mikulášske prekvapenia sa 

rozdávali deťom do 15 rokov.  

 

Ekumenická bohoslužba: 

Deň pred najkrajšími sviatkami v roku – Vianocami, sa konala ekumenická spoločná 

bohoslužba. Táto bohoslužba sa konala za prítomnosti predstaviteľov katolíckej i reformovanej 
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kresťanskej cirkvi. Konala sa v priestoroch miestneho kultúrneho domu a zúčastnili sa na nej 

občania našej obce.  

Festival rockových kapiel: 

Dňa 29.7.2011 mládežníci našej obce zorganizovali festival rockových kapiel v miestnom 

parku. Medzi inými pozvanými kapelami občania našej obce mali možnosť vidieť a počuť 

začínajúcu punk-rockovú kapelu Eva dala Adamovi, ktorej zakladateľmi sú mládežníci z našej obce 

Zoltán Csuka, Ján Lénárth a Matej Kuba.   V budúcnosti možno očakávať, že spoločenský život sa 

v obci viac oživí aj častejším organizovaním kultúrnych akcii, organizovaním programov pre deti 

a mládež a tak isto aj pre dôchodcov. 

 

Knižnica:  

V roku 2011 knižnica v našej obci nebola v prevádzke.  

 

Počasie:  

Rok 2011 bol veľmi bohatý na slnečné lúče. Január a február sú síce zimnými mesiacmi, no 

zima v tomto roku neukázala svoju pravú tvár. Teploty v týchto mesiacoch boli primerané ročnému 

obdobiu. Perinbaba tiež nedopriala ľuďom v našom okolí snehovej prikrývky. Deti sa mohli 

vyšantiť v snehu len niekoľko desiatok – stoviek kilometrov od nás. A tak postupne žezlo vlády 

prebrala jar. Bielu i sivú farbu vystriedala výrazná zelená, ktorú dotvárali rôznofarebné odtiene tých 

najkrajších farieb, aké si len vieme predstaviť. Samozrejme v podobe rozkvitnutých záhrad. 

Avšak nastalo aj obdobie sucha, a to ešte ľudia nevedeli, čo ich čaká. Poľnohospodári, záhradkári 

i ostatní len netrpezlivo očakávali dážď. Ten nie a nie prísť. Plynuli dni, týždne, mesiace ... A ľudia 

sa postupne pripravovali na to najhoršie. Nízke a slabé úrody, menej ovocia a zeleniny a to všetko 

zapríčinil nedostatok vlahy. Suchému a teplému letu sa zato najviac tešili deti. Za celé dva mesiace 

letných prázdnin bol úhrn zrážok skutočne minimálny. Dalo by sa povedať, že skoro žiadny. A inak 

tomu nebolo ani na jeseň a začiatkom zimy 2011/2012. Tak na porovnanie oproti minuloročným ,, 

Sviatkom všetkých svätých“ boli tie tohtoročné nadmieru teplé, a to sa už písal 1. november. 

Teplota vzduchu ukazovala nad 10oC.  

 

Hospodárenie obce: 

 

Pôvodný rozpočet výdavkov 81 420,- €  bol navýšený na 85 910,- €.   Z dôvodu úpravy 

úväzku starostu obce na plný bolo potrebné upraviť rozpočet na platy a odvody do poisťovní, 

rozpočet na energie v dôsledku zvýšenia preddavkov za energie, zvýšenej spotreby kancelárskeho a 
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všeobecného materiálu, cestovného a tiež nárastu výdavkov na stravovanie v dôsledku rozšírenia 

okruhu zamestnancov, ktorým sa stravné poskytuje.   

Obec zaviedla úsporné opatrenia šetrením spotreby elektrickej energie na verejnom 

osvetlení a tiež v objektoch, zmenou systému zisťovania množstva vyvezeného komunálneho 

odpadu vážením, prijatím zamestnancov v rámci projektu protipovodňových opatrení 

financovaného z európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a 

rodiny vo výške 95 % nákladov, čo činí sumu celkom 10 997,47 €.  Boli vyčistené  a prehĺbené 

jarky, odstránené divoké skládky odpadu, pravidelne kosené a upravované plochy cintorína a 

verejnej zelene.  

Bol zakúpený a dovezený piesok na ihrisko pre plážový volejbal, vybudovaný prístrešok na 

ihrisku, svojpomocne vyrobené bránky na mini futbal, oplotený zberný dvor pre separovaný odpad, 

natreté oplotenie obecného úradu a kultúrneho domu. Boli upratané a vymaľované priestory šatní na 

futbalovom ihrisku.  

Na dohodu o vykonaní práce boli vyhotovené záznamy do kroniky obce za omeškané 

obdobia. Reformovaná kresťanská cirkev zrekonštruovala strechu kostola, pri tej príležitosti bola 

obcou  poskytnutá dotácia  v sume 700,- € a to priamou úhradou faktúry dodávateľovi stavby.  V 

dome smútku bolo potrebné opraviť mrazničku, táto služba stála 1108,20 €. V rámci kultúrnej 

činnosti sa uskutočnilo stretnutie s dôchodcami, spoločný vianočný večierok s bohoslužbou 

reformovanej a katolíckej cirkvi a boli zakúpené balíčky aj deťom pri príležitosti sviatku Mikuláša. 

Väčšia časť výdavkov na tieto podujatia bola hradená zo sponzorských príspevkov.   

Výsledkom rozpočtového hospodárenia obce je prebytok   8 512,37. 

 

Komisie: 

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, 

iniciatívne a kontrolné orgány. 

Komisie sú  zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených 

obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Piale  má zriadené  nasledovné komisie: 

 

1. Komisia pre šport a kultúru    

Predseda: p. Ervín Majó, poslanec 

Členovia: p. Peter Levák a p. Ing. Marián Húdik 

2. Komisia pre verejný poriadok a životné prostredie  

Predseda: p. Viliam Macák, poslanec 
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Členovia: poslanec p. Alexander Varga a p. Jozef Baláž 

3. Komisia na ochranu verejného záujmu 

Predseda: p. Ervín Majó, poslanec 

Členovia: poslankyne p. Milena Balážová a p. Margita Maračeková, 

4. Komisia na vybavovanie sťažností 

Predseda: p. Viliam Macák, poslanec 

Členovia: poslanci p. Ervín Majó a p. Margita Maračeková, 

Náhradník: p. Alexander Varga, poslanec  
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Kronikár: Mgr. Monika Szántóová 

Funkciu kronikára začala vykonávať: 1. 1. 2012 

Funkciu kronikára ukončila: 31. 12. 2012 
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Dáta o ľuďoch 

 

Narodenia 

 

V tomto roku sa  v obci narodili tri deti: 

 

  22. marca   DAMIÁN Schmidt 

  27. apríla   TOMÁŠ Molnár 

  7. mája   ALEXA Ballová   

 

Úmrtia 

 

Počet obyvateľov sa v tomto roku znížil o 6 osôb: 

 

 26. marca   Júlia Bajnovičová 

 10. júna   František Janicsek  

 22. júla   Alžbeta Sebestyénová 

 15. augusta   Árpád Maczák 

 17. novembra   Verona Martineková  

 10. decembra   Alexander Nagy 

  

Svadby 

 

V tomto roku sa v našej obci uskutočnili dve svadby:  

 

  21. apríl   František Bajnovič, Horný Pial 

      Annamária Kosárová, Horný Pial 

 

  22. septembra   Noémi Kálnayová, Horný Pial 

      Viktor Guzman, Bardoňovo 

 

 

Samospráva obce Horný Pial 

 

Starosta: Ľudovít Húdik 

Obecné zastupiteľstvo:  
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1. Milena Balážová, zástupkyňa starostu obce 

2. Viliam Macák, poslanec 

3. Ervín Majó, poslanec 

4. Margita Maračeková, poslankyňa  

5. Alexander Varga, poslanec 

 

Komisie:  

1. pre kultúru a šport:  

predseda: Ervín Majó 

členovia: Peter Levák, Ing. Marián Húdik 

2. pre verejný poriadok a životné prostredie 

predseda: Viliam Macák 

členovia: Alexander Varga, Jozef Baláž  

 

Zamestnanci obce:  

Adriana Szántó, samostatný referent 

Kronikárka obce:  

Mgr. Monika Szántóová 

 

Na úseku kultúry 

 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad, obecné zastupiteľstvo  

v spolupráci s komisiou pre kultúru a šport. V roku 2012 bolo organizovaných niekoľko 

spoločenských akcií, a to: fašiangový ples, výlet pre deti pri príležitosti Dňa detí, hodová zábava, 

slávnostné stretnutie s dôchodcami, oslavy Mikuláša, spoločný vianočný večierok s bohoslužbou 

reformovanej a katolíckej cirkvi.  

 

Fašiangový ples  ,,PLES STAROSTU OBCE“  

 

Tradičnou a hádam i neoddeliteľnou súčasťou ,,Fašiangov“ je fašiangový starostovský ples, 

ktorý sa v našej obci uskutočnil dňa 11.2.2012. Záujem o účasť bol veľký. Hostí na začiatku plesu 

privítal starosta obce pán Ľudovít Húdik a prípitkom otvoril zábavu. Medzi vzácnymi hosťami 

nechýbali: pán farár Miroslav Švancár, riaditeľka Základnej školy v Dolnom Piali pani Jana 
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Drienovská s manželom, pán MUDr. Ladislav Valach s manželkou ako i starosta obce Iňa pán 

Rosipal s manželkou. Atmosféru starostovského plesu spríjemňovala a dotvárala kapela 

Rikkoňovci, výborná večera a občerstvenie. Po dobrej večeri sa všetci prítomní výborne zabávali. 

O pol noci prišla na rad tradičná a dlho očakávaná bohatá tombola, ktorú venovali i miestni 

podnikatelia. Cien bolo neúrekom a niektorí šťastlivci vyhrali aj viackrát. Zábava skončila 

v skorých ranných hodinách.  

 

Deň detí  

 Tohtoročný tradičný ,,Deň detí“ sa v obci nekonal. Náhradou zaň bol výlet dňa 11. augusta 

2012 na kúpalisko Patince za účelom kúpania sa a celodenného relaxu. Tento deň sa však zapísal do 

histórie obce, ako jeden z najchladnejších dní tohto leta. Ručička na teplomeri ukazovala iba 16 

stupňov Celzia. Avšak ani takéto chladné počasie deti a rodičov od výletu neodradilo. 

Najzaujímavejšie bolo, že na kúpalisku nebol v tento deň skoro nik iný, iba občania našej obce. 

Bolo to samozrejme vplyvom nepriaznivého počasia. Našťastie voda bola teplá, takže detičky si 

kúpanie užili. Vo vode sa skvelo vyšantili a na tento výlet určite nikdy nezabudnú. Veď napokon na 

chladivé kúpanie sa v najteplejšom mesiaci v roku sa ani zabudnúť nedá.  

 

Hody, hodová zábava 

 

V sobotu 8. septembra 2012 sa na miestnom futbalovom ihrisku konal futbalový zápas, a to 

pri príležitosti hodov v našej obci. Proti sebe sa postavili starí páni domáceho mužstva proti 

mužstvu zo susednej obce Lok. Celý futbalový zápas sa odohrával v priateľskej atmosfére. 

Čerešničkou na torte bol ženský futbalový zápas, kedy sa proti sebe postavili mladšie a staršie 

ročníky nežnejšieho pohlavia. Mladšia generácia vyhrala nad staršou a za najlepšiu hráčku tohto 

stretnutia bola vyhlásená pani Kristína Horváthová. 

 Po zápase si neskôr všetci posedeli pri malom občerstvení, guláši a pivku. Večer na hodovú 

sobotu pokračoval už tradičnou hodovou zábavou v miestnom kultúrnom dome. Do tanca hrala 

skupina M&M Trio a zábava trvala do skorých ranných hodín.  

 

Deň dôchodcov  

 

 Dňa 17. novembra 2012 sa so začiatkom o 14.00 hodine uskutočnilo slávnostné posedenie 

s dôchodcami, na ktoré boli pozvaní dôchodcovia vo veku od 60 rokov, ktorých počet bol v tomto 

roku 62. Celkový počet všetkých dôchodcov v našej obci ku tomuto dátumu je 74. Starosta obce 
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objednal kultúrny program, spevokol z obce Tehla, ktorý prišiel spríjemniť našim najstarším 

občanom deň zdarma a neskôr sa všetci veselo zabávali pri hudobnej skupine pána Kováča. V tej 

chvíli akoby všetci naši ,,staručkí“ zabudli na bolesti a rany staroby a rezkými krôčikmi sa trochu 

vytancovali. A takto pekne si spríjemnili  jesenné popoludnie s tými, s ktorými sa cítia najlepšie. Pri 

tejto príležitosti boli pre každého dôchodcu zakúpené osušky, stolné kalendáre a nákupné tašky 

s erbom obce. V rámci občerstvenia boli podávané zákusky, pagáče, minerálka a víno. Z rozpočtu 

obce bolo na túto akciu vyčlenených 620 eur.  

 

Mikuláš 

 

 Bez ,,Dňa svätého Mikuláša“ si to v našej obci už hádam nevieme ani predstaviť. Mikuláš, 

čert a anjel navštívili každú domácnosť, v ktorej vyrastajú malé ratolesti. Balíčky so sladkými 

odmenami obdržali všetky deti vo veku od narodenia do 15 rokov. Tento podvečer som mala 

možnosť zažiť aj ja (kronikárka) . Bolo krásne a neopísateľné vidieť rozžiarené tváričky detičiek 

očakávajúcich balíčky od Mikuláša. Niektoré, ktoré sa nehanbili, či prípadne nebáli, veselo 

zaspievali, či zarecitovali. Mikuláš, čert a anjel sľúbili, že o rok prídu zas. Tešíme sa opäť na nich.  

 

Spoločné vianočné posedenie – Bohoslužba katolíckej a reformovanej cirkvi v kultúrnom dome 

  

 22. decembra sa pri príležitosti najkrajších sviatkov roka ,,Vianoc“  konala spoločná 

ekumenická bohoslužba katolíckej a reformovanej cirkvi našej obce. Konala sa v priestoroch 

miestneho kultúrneho domu a zúčastnili sa na nej občania našej obce. Tohtoročná bohoslužba bola 

obohatená o spevokol z obce Veľký Ďur pod záštitou slečny Adriany Frajkovej. Nejednému z nás 

pri začutí jemného hlasu spojeného s nádhernými skladbami vyhŕkli slzy.  

 

Knižnica 

 

 Knižnica bola presťahovaná do nových priestorov. V súčasnosti sa nachádza v priestoroch 

bývalého kaderníctva. Avšak prevádzka knižnice je aj naďalej pozastavená. Obnovenie prevádzky 

sa predbežne plánuje začiatkom roka 2015.  

 

Na úseku školstva 

 Naše deti chodia do Materskej a Základnej školy v Dolnom Piale. V tomto roku 

navštevovali materskú školu tieto deti z našej obce: Mária Kissová, Norbert Szántó, Márk Vicze, 
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Patrik Vávra, Terézia Vávrová, Barbora Slámová a Liana Slámová. Prevádzka materskej školy je 

celodenná a deti do škôlky nosia väčšinou rodičia autom a autobusom.  

 Základnú školu v Dolnom Piali v tomto roku navštevovalo 12 detí: Patrik Kuba, Patrik 

Levák, Janko Kiss, Peter Kiss, Nikolas Kalus, Edvin Horváth, Evelin Horváthová, Monika 

Adamcová, Petra Adamcová, Kristián Bukai, Patrik Bukai  a Róbert Vávra.  

 

Úspechy našich detí na súťažiach – Stretnutie sa s prezidentom Slovenskej republiky 

Levické poľovnícke dni 

 V utorok 27. marca sa v Leviciach slávnostným otvorením začal 17. ročník Levických 

poľovníckych dní. Na slávnostné otvorenie zavítal aj prezident Slovenskej republiky Ivan 

Gašparovič, ktorý je zanieteným poľovníkom a sympatizantom prírody. Slávnostného otvorenia sa 

zúčastnil aj primátor mesta Levice Ing. Štefan Mišák, generálny riaditeľ Lesy SR š.p. Ing. Igor 

Viszlai, ako i mnohí ďalší významní hostia. Podujatie sa začalo vernisážou výstavy ,,Poľovníctvo 

a príroda“, ktorej súčasťou bolo aj vyhlásenie výsledkov výtvarnej a literárnej súťaže ,,Príroda 

očami detí“. Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci ZŠ z okresu Levice. Do tejto súťaže sa zapojila 

i Základná škola Dolný Pial, ktorú navštevujú i deti z našej obce. ZŠ Dolný Pial získala, pod 

vedením Mgr. Moniky Szántóovej (učiteľka, kronikárka obce), 2. ocenenia v rámci literárnej 

a výtvarnej súťaže.  Jedno ocenenie, a to konkrétne 2. miesto vo výtvarnej časti získal žiak z našej 

obce – Patrik Levák. Výherca Patrik bol odmenený krásnymi vecnými cenami. Naša obec je hrdá, 

že ocenenie získal aj niekto z našej obce. A avšak azda najväčším zážitkom z tohto ocenenia bol 

nielen úspech, ale aj stretnutie a podanie si ruky so samotným prezidentom Slovenskej republiky 

Ivanom Gašparovičom. Ruku s prezidentom som si mala možnosť podať aj ja, nakoľko som ako 

učiteľka bola s danými žiakmi ,,výhercami“ prevziať ocenenia. Do budúcna si naša obec praje ešte 

veľa takýchto šikovných žiačikov, na ktorých by sme boli patrične hrdí.  

 

Na úseku športu 

 

Plažový volejbalový turnaj 

 

 Oblasť športu má pod záštitou komisia pre kultúru a šport pod vedením jej predsedu Ervína 

Maja a členov Petra Leváka a Ing. Mariána Húdika. Práve títo mladí ľudia sa za pomoci ostanej 

mládeže našej obce postarali o ďalšiu vydarenú a výborne zorganizovanú akciu – volejbalový 
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plážový turnaj, ktorý sa odohral dňa 18. augusta 2012 na novovybudovanom volejbalovom ihrisku 

v blízkosti miestneho kultúrneho domu.  

Na tento turnaj boli pozvané volejbalové mužstvá z okolitých susedných obcí, a to:  

 

Volejbalové družstvo   - Horný Pial 

    - Dolný Pial 

    - Iňa 

    - Beša 

    - Lok  

Ako na každej organizovanej akcii, ani na tejto nechýbalo občerstvenie. Navôkol rozvoniaval 

kotlíkový guláš a v súdkoch už čakalo dobré pivko či kofola. Počasie tejto akcii doprialo a teplé 

slnečné lúče spríjemňovali atmosféru tohto dňa.  

 

 Nakoľko u nás pred piatimi rokmi zanikol pre nedostatok hráčov aj financií futbalový klub, 

vedenie obce sa snaží pre priaznivcov futbalu každoročne organizovať či už turnaje alebo priateľské 

zápasy za účasti mužstiev z okolitých obcí. Tento rok si tu zahrali hráči z Veľkého Ďura, Beši 

a jedno firemné družstvo.  

 

Investície obce, činnosť obecného úradu 

 

Rekonštrukcia domu smútku 

 Čas letí strašne rýchlo a striebristé odtiene šedín sa ukázali aj na dome smútku, ktorý si 

v tomto roku vyžiadal rekonštrukciu. Vzhľadom na túto nevyhnutnú opravu obec prijala niekoľko 

cenových ponúk, z ktorých vybrala tie najvýhodnejšie ( najlacnejšie ). Cenové ponuky od 

dodávateľov prác na rekonštrukciu domu smútku: 

Na výmenu okien a vchodových dverí boli prijaté 3 cenové ponuky, z ktorých najvýhodnejšia 

z hľadiska ceny bola ponuka firmy TOP PLAST za sumu 1870,67  eur. Na opravu fasády, maľovku 

a výmenu dlažby boli prijaté tiež 3 cenové ponuky, z ktorých ekonomicky najvýhodnejšou bola 

cenová ponuka pána Imricha Kelemena – IMAL na sumu 3487,03 eur. Zároveň boli vybratí títo 

dodávatelia prác: 

TOP PLAST a IMAL – Imrich Kelemen. Práce sa začali v máji a skončili sa na jeseň. 

 

Vystúpenie obce zo Združenia Tatiar 
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 Starosta obce po rokovaniach so starostami okolitých obcí a s miestnymi poslancami 

ohľadne triedeného zberu komunálneho odpadu, rozhodol o vystúpení našej obce zo Združenia 

Tatiar. Nakoľko Združenie Tatiar pre separovaný zber Tatiar Pukanec je od našej obce značne 

vzdialené, odvoz vytriedeného odpadu z našej obce je pre nás nerentabilný. V poslednom období 

bol odvoz vytriedeného odpadu riešený v spolupráci s obcou Dolný Pial, kam bol z nášho zberného 

dvora odpad odvážaný a odtiaľ ďalej likvidovaný. Preto obec Horný Pial k 1. 7. 2012 vystúpila zo 

Združenia Tatiar Pukanec a bude naďalej pokračovať v spolupráci s obcou Dolný Pial. Podmienky 

spolupráce budú ukotvené v zmluve.  

 

Počasie 

Rok 2012 bol jedným z najteplejších za posledných 150 rokov. Na prelome júna a júla zažila 

naša obec i celé Slovensko aj supertropickú noc, keď minimálna teplota neklesla pod 25 stupňov. 

Rok 2012 skončil ako štvrtý až piaty najteplejší od začiatku meteorologických pozorovaní. 

Priemerná ročná teplota v našej oblasti dosiahla 11,7 ˚C, čo je plus 1,9 ˚C nad dlhodobým 

priemerom v rokoch 1901 až 2000.  

Zvykáme si na tropické noci:  

 V priebehu roka prevládalo nadnormálne teplé počasie. Relatívne najteplejšie bolo leto, 

ktoré skončilo ako druhé najteplejšie. Len dva mesiace boli z celého roka teplotne podpriemerné, 

všetky ostatné skončili s kladnou teplotnou odchýlkou. Napriek tomu sa však vyskytli aj studené 

obdobia. Z nich najvýraznejšie bolo vo februári, keď mrazy klesali pod – 20 ˚C a v kotlinách 

severného Slovenska až pod – 30 ˚C. Leto sa nieslo v znamení niekoľkých vĺn horúčav, ktoré 

panovali až do konca augusta. V noci z 30. júna na 1. júla sa v našej oblasti vyskytla tzv. 

supertropická noc, keď minimálna teplota neklesla pod 25˚C. Takéto extrémne podmienky sa u nás 

nevyskytli od začiatku meteorologických pozorovaní. Tropické noci, keď teplota vzduchu neklesla 

pod 20˚C, sa vyskytli ešte na konci septembra, konkrétne v noci z 26. septembra na 27. septembra.  

Prejavili sa aj extrémy:  

 Rok 2012 sa teplotne zaradil medzi najteplejšie roky za posledných približne 150 rokov aj 

v rámci meteorologických pozorovaní na celej Zemi. V roku 2012 sme zaznamenali, nielen u nás, 

ale aj v okolí, veľa extrémnych prejavov počasia. Extrémy v podobe silného búrlivého vetra, 

silných búrok, ktoré ničili prírodu a poškodzovali majetky ľudí, či vysoké horúčavy, ktoré mali 

vplyv na zdravotný stav.  

Prírodného snehu je málo: 



26 

 

Pre klimatické zmeny sa zvyšuje aj časová a priestorová nerovnomernosť zrážok. Kým 

napríklad na Britských ostrovoch majú za sebou jeden z najdaždivejších rokov od začiatku 

meteorologických pozorovaní, u nás sme zažili už druhý rok veľké sucho. Za celý rok 2012 spadlo 

v našej oblasti 435 mm zrážok, na porovnanie do celoročného priemeru nám chýbalo 125 mm 

zrážok. Za posledné roky sme si mohli všimnúť, že Perinbaba akosi na nás zabúda a prírodného 

snehu je čoraz menej a menej. A to nielen v našej oblasti, ale nedostatkom snehovej prikrývky trpeli 

aj naše hory.   

 

Hospodárenie obecného úradu 

 

 Zmeny v evidencii dlhodobého hmotného majetku nastali v roku 2012 pri pozemkoch, a to 

predajom jednej parcely dlhodobému užívateľovi. Pre potreby obce sa zakúpili 2 ks kosačiek – 

krovinorezov typu OM 753 T s príslušenstvom v celkovej hodnote 834,80 eur.  

 Do drobného hmotného majetku pribudli zakúpené zariadenia do kancelárie starostu obce, 

sektorová zostava nábytku v cene 634,00 eur. Ako inventár boli zúčtované ďalšie zariadenia do 

kancelárií, a to 2 ks kancelárskych stoličiek v celkovej hodnote 234,90 eur. Súčasne likvidačná 

komisia vyradila neupotrebiteľný majetok a inventár v celkovej účtovnej hodnote 743,09 eur, a to 

elektrické akumulačné kachle, zásobníkový ohrievač vody z bývalého kaderníctva, multifunkčná 

tlačiareň Canon, závesy a garniže z domu smútku, starý nábytok z bývalej malej kancelárie 

a knižnice. Odcudzené boli krovinorezy zn. Stihl  v počte 3 ks a motorová píla zn. Stihl z priestorov 

požiarnej zbrojnice doposiaľ neznámym páchateľom v celkovej účtovnej hodnote 2825,80 eur. Obci 

spoločnosť WAN Slovakia s.r.o. Levice darovala nové multifunkčné zariadenie HP LaserJet 

v hodnote 170 eur, ako náhradu za poškodenie tlačiarne Canon v dôsledku úderu blesku do 

vysielača na internet. Zrekonštruovaná bola budova domu smútku výmenou dverí, okien, novej 

dlažby, úpravou vonkajšej fasády aj vnútornej omietky v celkovej sume 6083,14 eur. Bolo 

vynovené interiérové vybavenie rôznymi dekoračnými prvkami  v sume 289,40 eur.  

 V rámci správy a údržby ciest mala obec povinnosť dokúpiť a osadiť chýbajúce dopravné 

značenia v celkovej sume 475,28 eur. Rímsko-katolíckej cirkvi obec na základe žiadosti poskytla 

dotáciu v sume 700,00 eur na obnovu a rekonštrukciu kostola, ktorý je kultúrnou pamiatkou. 

Dotácia bola poskytnutá aj Základnej škole v Dolnom Piali v sume 100,00 eur.  

 V rámci kultúrnej činnosti sa uskutočnilo stretnutie s dôchodcami, spoločný vianočný 

večierok s bohoslužbou reformovanej a katolíckej cirkvi a boli zakúpené balíčky aj deťom pri 

príležitosti sviatku Mikuláša. Obec organizovala aj športové podujatia, ako turnaj v plážovom 
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volejbale a turnaj vo futbale, kde boli náklady na občerstvenie, darčeky a kultúrny program. Ostatné 

výdavky na zabezpečenie základných činností obce boli v súlade s rozpočtom. Väčšie výdavky na 

pôvodne nerozpočtované akcie boli schválené obecným zastupiteľstvom a drobné presuny medzi 

položkami rozpočtu výdavkov boli realizované ako rozpočtové opatrenia starostu obce.  

Obec spláca dlhodobý bankový úver, ktorého nesplatený zostatok je k záveru účtovného 

obdobia 7892,61 eur.  

Údaje o plnení rozpočtu obce: 

Rozpočet obce sa vnútorne člení na  

–    bežné príjmy a bežné výdavky 

- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky 

- finančné operácie 

 

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2012: 

 

 

Rozpočet príjmov celkom / 

plnenie 

bežné príjmy 66 431,21 

kapitálové príjmy 400,00 

finančné operácie 7 235,52 

spolu 74 066,73 

 

Rozpočet výdavkov celkom / 

plnenie 

bežné výdavky 62 035,74 

kapitálové výdavky 7 535,14 

spolu 69 570,88 

Rozdiel / výsledok 

hospodárenia 
                                                                          4 495,85 

 

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 

10. marec 2012 

  

 Dňa 10. marca sa so začiatkom o 7.00 hod. v rámci celého Slovenska konali voľby do 

Národnej rady Slovenskej republiky. Občania mohli odovzdať svoje hlasy do 22.00 hod.  

Členovia okrskovej komisie v Hornom Piale: 

 

Predseda volebnej komisie:    Dáša Majerová      
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Členovia volebnej komisie:    Priska Csuková   

      Valéria Leváková   

      Monika Lenárthová    

      Ján Opálený 

      Róbert Sebestyén 

      Helena Szoboňová 

      Monika Szántóová, Mgr.  

Zapisovateľka:     Adriana Szántó 

 

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky: 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku    250 

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní      148 

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny         0 

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 30      148 

Počet platných odovzdaných hlasov        144 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:  

 

Politická strana, politické hnutie, koalícia Poradové číslo Počet hlasov 

Zelení č. 1 0 

Kresťanskodemokratické hnutie č. 2 5 

Strana demokratickej ľavice č. 3 0 

Slovenská národná strana č. 4 3 

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti č. 5 8 

Sloboda a solidarita č. 6 4 

PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ č. 7 0 

NÁŠ KRAJ č. 8 0 

Strana zelených č. 9 0 

Ľudová strana Naše Slovensko č. 10  0 

SMER – sociálna demokracia č. 11 22 

Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska č. 12 3 

Národ a Spravodlivosť – naša strana č. 13 0 

Komunistická strana Slovenska č. 14 3 
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Strana Rómskej únie na Slovensku č. 15 2 

MOST – HÍD č. 16 40 

99 % - občiansky hlas č. 17 4 

Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko č. 18 1 

STRANA + 1 hlas č. 19 0 

Robíme to pre deti – SF č. 20 1 

Obyčajní ľudia č. 21 0 

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická 

strana 

č. 22 5 

Strana občanov Slovenska č. 23 0 

Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja č. 24 42 

STRANA SLOBODNÉ SLOVO – NORY MOJSEJOVEJ č. 25 0 

Strana živnostníkov Slovenska č. 26 1 
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Funkciu kronikára ukončila: 31. 12. 2013 



31 

 

Dáta o ľuďoch 

 

Narodenia 

 

V tomto roku sa  v obci narodili dve deti: 

 

  26. júla    MADLIN Szántóová 

  10. novembra   MARKO Kosár 

   

Úmrtia 

 

Počet obyvateľov sa v tomto roku znížil o 6 osôb: 

 

 14. marca   Salaiová Zlatica 

 17. apríla   Ľudovít Rajčáni 

 19. apríla   Alžbeta Póková 

 1. júla    Etela Mészárošová 

 20. augusta   Estera Bajnovičová 

 30. októbra   Matilda Juhászová 

 

  

Svadby 

 

V tomto roku sme v našej obci zaznamenali dve svadby:  

 

  4. mája    Nikoleta Szilvová, Horný Pial 

      Patrik Meszaros, Zbrojníky 

 

  1. júna    Eva Tőkőlyová, Horný Pial  

      Andreas Bayer, Sinzig, Nemecká spolková republika 

 

 

Samospráva obce Horný Pial 

 

Starosta: Ľudovít Húdik 

Obecné zastupiteľstvo:  
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6. Milena Balážová, zástupkyňa starostu obce 

7. Viliam Macák, poslanec 

8. Ervín Majó, poslanec 

9. Margita Maračeková, poslankyňa  

10. Alexander Varga, poslanec 

Naďalej v obci fungujú a sú zriadené nasledovné komisie: 

3. pre kultúru a šport:  

predseda: Ervín Majó 

členovia: Peter Levák, Ing. Marián Húdik 

4. pre verejný poriadok a životné prostredie 

predseda: Viliam Macák 

členovia: Alexander Varga, Jozef Baláž  

 

Hlavný kontrolór obce:  

Mgr. Soňa Šuranská 

Zamestnanci obce:  

Adriana Szántó, samostatný referent 

Kronikárka obce:  

Mgr. Monika Szántóová 

 

Na úseku kultúry 

 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad, obecné zastupiteľstvo  

v spolupráci s komisiou pre kultúru a šport. V roku 2013 bolo organizovaných niekoľko 

spoločenských a športových akcií, a to: fašiangový ples, Deň detí, hodová zábava, slávnostné 

stretnutie s dôchodcami, oslavy Mikuláša, Halloweenska party, biliardový turnaj, turnaj v plážovom 

volejbale, turnaj v stolnom tenise.  

 

Fašiangový ples  ,,PLES STAROSTU OBCE“  

Neoddeliteľnou súčasťou ,,Fašiangov“ je u nás tradične fašiangový starostovský ples, ktorý 

sa v našej obci uskutočnil dňa 9. februára 2013, a to už po tretí raz. Záujem o účasť bol opäť 

obrovský, o čom presvedčili mnohí záujemcovia, nakoľko vstupenky boli už dva týždne vopred 

vypredané.   
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Po úvodnom privítaní hostí ples otvoril prípitkom starosta obce pán Ľudovít Húdik.  Medzi 

vzácnymi hosťami nechýbali: pán farár Miroslav Švancár, riaditeľka Základnej školy v Dolnom 

Piali pani Jana Drienovská s manželom, pán MUDr. Ladislav Valach s manželkou ako i starosta 

obce Iňa pán Rosipal s manželkou. Otvorenie plesu prišla spríjemniť spevácka skupina Lipka 

z Tehly svojimi krásnymi piesňami. Atmosféru dedinského plesu dotvárala typická vidiecka 

zabíjačková večera. Po dobrej večeri a občerstvení sa mohli prítomní zabávať a tancovať až do rána 

skorého. Šikovní tanečníci povykrúcali svoje partnerky dosýtosti, čoho dôkazom boli ubolené nohy 

nežných polovičiek. V prestávkach v sebe nezaprel muzikanta p. Drienovský s Aďkou Frajkovou, 

brali husle a harmoniku a sálou sa ozýval spev a dobrá nálada. Ani sme sa nenazdali a už sa ťahala 

tombola s množstvom zaujímavých cien. Po tombole pokračovala zábava a tanec v sprievode 

hudobnej kapely Rikkoňovcov. A že nálada bola naozaj výborná, o tom svedčí aj pripomienka 

hudobníkov, že ľahko sa hrá tam, kde je dobrá nálada. Zábava skončila v skorých ranných hodinách 

s nádejou, že v dobrom zdraví sa stretneme aj o rok.  

O bohatú tombolu sa postarali i miestni podnikatelia či občania, za čo im starosta vyslovil 

úprimné poďakovanie a poďakovanie patrilo aj ženám, ktoré sa postarali o výborné pohostenie 

a prípravu plesu.  

 

Deň detí  

 Tohtoročný Deň detí bol trochu iný ako po minulé roky, a preto dostal prívlastok ,,Veselý 

deň detí.“ V soboru dňa 1. júna 2013  dopoludnia už od 11. hodiny sa začali na miestnom 

futbalovom ihrisku schádzať deti všetkých vekových kategórií, rozradostené a plné očakávania. Po 

niekoľkodňových dažďoch sa počasie aspoň dopoludnia umúdrilo, a tak nič nestálo v ceste príjemne 

strávenému dňu. Prišli aj rodičia a starí rodičia povzbudiť svoje ratolesti v súťažení v rôznych 

disciplínach.  

Podujatie sa začalo príhovorom starostu obce p. Ľudovíta Húdika, ktorý všetkých veľmi 

srdečne privítal. Na úvod sa deti v sprievode rodičov rozcvičili, ani starí rodičia sa nehanbili 

rozhýbať svoje kosti. Nasledovali rôzne pohybové hry. Prvou disciplínou bol beh na 20 metrov. 

Víťazom v kategórii úplne najmenších detí sa stal Norbert Szántó, víťazkou strednej kategórie sa 

stala Petra Adamcová a napokon v kategórii najstarších detí zvíťazil Patrik Levák. Veľmi 

atraktívnou disciplínou sa stal prekážkový beh na 20 metrov, pričom deti v ruke museli držať lyžicu 

so surovým vajíčkom. Deti boli veľmi šikovné, ani jednému sa vajíčko nerozbilo. Víťazom tejto 

disciplíny sa stal Paťko Levák. Do prekážkového behu s fúrikom sa zapojili aj rodičia, pričom do 

fúrikov si posadili svoje deti. Najrýchlejším oteckom sa stal pán Norbert Szántó so svojim synom 

Norbikom. Obrovský úspech zožala disciplína skákanie vo vreci. Deti si to veľmi užili. Najdlhšie 
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a najrýchlejšie skoky za víťazstvom dával Kristián Bukai. Počas prestávky sa deti občerstvili, 

pochutili si na guláši a pomaškrtili na chutných koláčoch. Asi najviac zábavy si deti aj rodičia užili 

pri súťaži v jedení koláča, ktorého sa nemohli rukami dotknúť. Lekvárový koláč sa najrýchlejšie 

stratil z taniera p. Liane Slámovej a jej dcérke Lianke. Víťazkou v hádzaní loptičky do 

,,indiánskeho terča“ sa stala opäť Lianka Slámová. Špeciálne pre dievčatá organizátori vymysleli 

stoličkový tanec. Všetky dievčatká boli veľmi šikovné, no prvenstvo si odniesla Evelinka 

Horváthová. Špecialitkou pre chlapcov bolo kopanie jedenástok, kedy sa do bránky postavil p. 

starosta. Chlapci sa nedali zahanbiť, no víťazom sa mohol stať iba jeden, a to Robko Vávra. 

Veľkým prekvapením pre deti bol príchod poníka s vozom. Na chvíľu však nadšenie prerušil 

lejak.... čo už, počasiu sa nedá rozkázať. Našťastie sa rýchlo vyčasilo a deti sa dočkali aj vytúženej 

opekačky špekačiek.  

Sledovať radosť detí z rozdaných sladkostí a získaných výhier a cien, bolo pre organizátorov 

najväčším ocenením. Dúfajme, že na tento deň budú deti dlho spomínať, teda minimálne do tých 

najbližších osláv MDD. Starosta obce vyslovil pri tejto príležitosti poďakovanie poslancom 

obecného zastupiteľstva, aj ich rodinným príslušníkom, ktorí pri organizovaní podujatia aktívne 

pomáhali.   

 

Hody, hodová sobota 

V sobotu 7. septembra 2013 sa na miestnom futbalovom ihrisku postavili proti sebe starí 

páni domáceho mužstva proti tímu zo susedného Loku. Futbalový zápas sa odohrával v priateľskej 

atmosfére, keď súperi boli ešte pred pár rokmi aj spoluhráčmi v niektorých z futbalových mužstiev. 

Ale napriek tomu, rivalita susedského derby sa dala cítiť. Zápas mal výbornú atmosféru aj vďaka 

vynikajúcemu počasiu a peknej diváckej kulise. Šťastnejší na konci zápasu boli hosťujúci hráčí, 

ktorí u nás zvíťazili tesne, ale zaslúžene 3:2. Po zápase si potom v priateľskej atmosfére spolu 

posedeli pri guláši a vínku posedeli a pospomínali na mladé časy.  

V tej chvíli už na ihrisku kopali jedenástky naše ženy, mamičky proti družstvu slobodných 

dievok. Do brány sa postavil dlhoročný brankár Ľudovít Rajčáni, a veru dámam toho veľa 

nedaroval. Predsa sa našli na oboch stranách dobré strelkyne, ktoré ho s rutinou prekopali. 

Spomedzi mamičiek sa stala víťazkou Erika Sléherová a spomedzi slobodných dievčat Alžbeta 

Berkyová. Víťazky si z rúk starostu obce mohli prevziať krásne ceny – orchidey. Veľkým 

potleskom diváci ocenili najstaršiu hráčku p. Alžbetu Janicskovú, ktorej sa ušla sladká odmena. Pri 

tejto príležitosti jej starosta poprial veľa zdravia a elánu do ďalších rokov.  



35 

 

Porota zložená z mužstva starých pánov v Loku vybrala aj najsexi mamičku a najsexi 

slobodné dievča. Víťazkami sa stali a sexi spodnú bielizeň starosta odovzdal p. Kristíne 

Horváthovej a slečne Milene Berkyovej.  

Na konci tohto príjemného popoludnia boli vyhlásené výsledky súťaže o najkrajšie 

vyzdobený balkón a okno kvetinami. Táto súťaž bola vyhlásená ešte začiatkom leta (v júli). 

Nezávislá porota, v zložení pani Rosipalovej a pani Drienovskej z Ine, to mala ťažké, ale nakoniec 

vecnými cenami ocenili pani Evu Tőkőlyovú a pani Ruženu Juhásovú. Pán starosta sa na záver 

všetkým poďakoval. Hodová sobota však pokračovala aj vo večerných hodinách a to skvelou 

zábavou v miestnom kultúrnou dome. Do tanca hrala skupina Rikkoňovcov.  

 

Halloweenska party v Pube u Terky 

 Halloween je v súčasnosti na Slovensku novým, ešte stále sa udomácňujúcim sviatkom. 

Halloween je považovaný za prvok importovaný zo zahraničia, konkrétne z USA. Býva spájaný aj 

so starším, pôvodne keltským sviatkom na prelome starého a nového roka, pripadajúcim na prelom 

októbra a novembra, ktorého súčasťou bola spomienka na mŕtvych. S ním súvisia oslavy predvečera 

Sviatku všetkých svätých a v tejto podobe bol sviatok prinesený írskymi emigrantmi do USA. To, 

že Halloween sa slávi už aj na Slovensku je prejavom pôsobenia globalizácie. Šírenie informácií 

o spôsoboch prežívania Halloweenu, aj o sviatku samotnom, súvisí na Slovensku predovšetkým so 

zmenami po roku 1989. Tieto informácie začali na Slovensko prenikať cez médiá a dostávali sa 

k nám aj vďaka zvýšeniu mobility obyvateľov. 

 Naši mládežníci v ničom nezaostávajú za ostatnou Európou a Amerikou, a tak po prvýkrát 

sa obliekli do strašidelných masiek a v bujarej nálade v Pube u Terky (miestne pohostinstvo) 

oslávili tento sviatok. Veríme, že v budúcnosti sa k nim pridajú aj ostatní  a stane sa tradíciou aj 

v našej obci.  

 

Deň dôchodcov  

 V predvianočnom období, 16. novembra tohto roku, sa v miestnom kultúrnom dome opäť 

zišli zástupcovia obce s našimi drahými seniormi, aby im mohli vyjadriť úctu a vďaku za všetko, 

čím nás počas svojho života obdarúvali. V úvodnom príhovore sa starosta obce poďakoval všetkým, 

ktorí prijali pozvanie na toto slávnostné posedenie. Privítal a uviedol spevácku skupinu Lipka 

z Tehly, ako aj speváka a hudobníka Paľka Nagyiho z Nového Tekova, ktorý sa celý čas staral 

o dobrú náladu a zábavu. Krásna zmes básní dotvorila čaro tohto milého stretnutia. Počas citlivej 

piesne mamám a otcom sa v očiach zaligotali aj slzičky. Raz darmo, roky neoklameš a city tiež nie. 

O občerstvenie sa postarali ženy z miestneho spolku žien. Pri poháriku vínka a hŕbe spomienok na 
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roky mladosti za doprovodu Paliho Nagyiho zábava frčala do večera.... lebo veď dobrí ľudia si vždy 

majú čo povedať, a tí skôr narodení – majú v hlave hotové romány. Rozlúčili sa so slovami, že takto 

o rok sa stretneme zas.   

 

Mikuláš 

 Veľkému záujmu sa v našej obci tomuto dňu dostáva zo strany našich najmenších a čoraz 

viac aj zo strany rodičov a starých rodičov. Preto je tento pred-mikulášsky večer u nás každoročne 

veľmi očakávaný až od samého zotmenia. Potom už nastáva tá správna atmosféra a náš Mikuláš sa 

so sprievodom čertov a anjela  vydáva na svoju cestu krížom-krážom celou dedinou. Za doprovodu 

vianočných piesní a melódií obdarúva všetky deti našej obce. Aby Mikulášsky sprievod neobišiel 

na sucho, dostáva sa aj jemu pohostenia zo strany rodičov najmenších. Takto spolu prežívame 

radosť z tohto dňa – mladí aj starší a tešíme sa spolu na budúcoročného Mikuláša.  

 

 

Knižnica 

 

 V súčasnosti sa knižnica naďalej nachádza v priestoroch bývalého kaderníctva. Avšak 

prevádzka knižnice je aj naďalej pozastavená. Obnovenie prevádzky sa predbežne plánuje 

začiatkom roka 2015.  

 

Výlet do Patiniec 

 V sobotu 3. augusta sa konal jednodňový výlet organizovaný starostom obce pánom 

Ľudovítom Húdikom na kúpalisko do Patiniec. Odchod autobusu bol ráno o 8.00 hodine spred 

budovy obecného úradu. Tento výlet sa v obci konal už po druhýkrát. Avšak minuloročné počasie 

priaznivcom kúpania sa veľmi neprialo. Tento rok tomu bolo práve naopak. Od rána nás zachvátila 

páľava slnečných lúčov a to sprevádzalo i dobrú náladu. Z výletu sa tešili najmä naši najmenší 

občania, malé deti, ktoré sa tohto dňa priam nevedeli dočkať. Vyšantili sa dosýtosti a dospelí si 

trochu oddýchli od každodennej práce a povinností. Mnohé z nich boli tak vyšantené, že od únavy 

zaspali už po ceste domov. Výlet podobného typu sa plánuje aj v budúcnosti.  

 

Odoberanie týždenníka POHRONIE 

 V roku 2013 bol uzatvorený zmluvný vzťah so spoločnosťou VITUR s.r.o. Šurany, ako 

vydavateľom týždenníka Pohronie o dodávke týždenníka zdarma do všetkých domácností obce 

v počte 100 ks týždenne. Za ročný paušálny poplatok 300,- eur mohla obec zverejňovať svoje 

príspevky na jednej polstrane prílohy Samosprávne noviny a rovnako na tejto ploche poskytnúť 
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priestor občanom a organizáciám obce uverejňovať inzeráty alebo rôzne oznámenia. Táto možnosť 

však bola využitá minimálne. Obec nemala pravidelné príspevky do týždenníka, iba pri príležitosti 

kultúrnych a športových podujatí alebo sviatkov. V roku 2014 sa obnovenie zmluvy so 

spoločnosťou VITUR s.r.o. Šurany už neplánuje. 

 

Na úseku školstva 

 

Naše deti chodia do Materskej a Základnej školy v Dolnom Piale. V školskom 2013/2014 

roku navštevovali materskú školu tieto deti: Márk Vicze a Lianka Slámová. Prevádzka materskej 

školy je celodenná a deti do škôlky nosia väčšinou rodičia autom, prípadne autobusom.  

 Základnú školu v Dolnom Piali v tomto roku navštevovali tieto deti: Mária Kissová, Norbert 

Szántó, Barbora Slámová, Patrik Kuba, Patrik Levák, Janko Kiss, Peter Kiss, Nikolas Kalus, Edvin 

Horváth, Evelin Horváthová, Monika Adamcová, Petra Adamcová, Kristián Bukai a Patrik Bukai.  

 

Na úseku športu 

 

Turnaj v stolnom tenise 

 

 V sobotu 22. marca 2013 sa v kultúrnom dome v Hornom Piale konal stolnotenisový turnaj 

s bohatým zastúpením hráčov z nášho okresu. Do turnaja sa zapojili títo hráči: M. Potočka, A. 

Szilva, Z. Szilva, I. Kelemen, P. Dudáš, Zs. Macák, P. Levák, E. Majó, J. Krivočenko, M. Kuba, P. 

Kuba, R. Bokkon ml. L. Nagy, M. Nagy, J. Baláž, P. Vicze a F. Bajnovič ml.  

 Podujatie sa začalo vyžrebovaním hráčov o 10.00 hodine. V dvoch skupinách sa odohralo 

množstvo zaujímavých zápasov, aby sa nakoniec postupným vyraďovaním v neskorších večerných 

hodinách do samotného finále dostali tí najlepší. A ako to už pri takýchto zápoleniach býva, zažije 

sa veľa zábavy, ale aj sklamania z prehratých zápasov. Prekonávať sklamania pomáhal dúšok 

kvalitného vínka. Dobrú náladu dotvárala vôňa guláša, ktorý si zúčastnení veľmi pochvaľovali. 

Úroveň turnaja gradovala až do samého finále, v ktorom bol šťastnejší a zaslúžene vyhral M. 

Potočka. Na druhom mieste skončil A. Szilva a na treťom mieste sa umiestnil Z. Szilva. Zemiaková 

medaila sa ušla I. Kelemenovi. 

 O ľahký a bezproblémový chod tejto akcie sa postarali organizátori, členovia komisie pre 

kultúru a šport Ervín Majó a Peter Levák, ako aj sponzori akcie. Vecné ceny venovala naša obec, 

v ktorej mene ich víťazom odovzdal poslanec Ervín Majó. 
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Dedinský turnaj v plážovom volejbale 

 Stalo sa už našou tradíciou, že mládež z Horného Pialu spolu s predsedom komisie pre šport 

a kultúru, poslancom obecného zastupiteľstva p. Ervínom Majóm, organizovať turnaje v plážovom 

volejbale. V sobotu 6. júla sa i na miestnom volejbalovom ihrisku konal turnaj v rámci našej obce. 

O súťaženie bol veľký záujem, veď sa prihlásilo až 6 družstiev. Prihlásili sa chlapci aj dievčatá 

mladšej vekovej kategórie, ale neodťahovali sa ani tí skôr narodení. Aj keď nešlo o veľa, boli si 

aspoň vedomí, že pre svoje zdravie urobili niečo prospešné. Mládeži išlo o viac, lebo víťazné 

družstvo reprezentovalo našu obec v turnaji medzi obcami, ktorý sa uskutočnil v auguste tohto roka. 

 Víťazom tohto turnaja sa stalo družstvo ,,Gipsi“ v obsadení: Patrik Kuba, Lukáš Nagy, 

Michal Vajs a Dagmar Vajsová, ktorí vo finále zdolali mužstvo ,,Bad boys“ v obsadení: Ján 

Krivočenko, Peter Levák, Matej Nagy, Zsolt Macák (striedal sa i Ervín Majó, Norbert Baranyai). Aj 

oni boli veľkými favoritmi na víťazstvo. Bronzovú priečku obsadilo mužstvo ,,Smiešny tím“ 

v obsadení: Ladislav Varga, Dávid Kálnay, Miroslav Šveda, Peter Szilva.  Všetky družstvá hrali 

vynikajúco, boli jednoducho skvelí a za to ich obecenstvo neraz odmenilo veľkým potleskom. 

Výbornú náladu dopĺňalo skvelé počasie, chladené nápoje a chutný tradičný guláš, ktorý 

samozrejme nesmel chýbať. Guláš pripravil kuchár Ján Krivočenko.  

 Aj táto akcie svedčila o tom, že naši mladí sa nedajú zahanbiť, dokážu a vedia priložiť ruku 

k dielu a vedia byť jednotní a súdržní.  

 

3. ročník turnaja v plážovom volejbale  

 Dňa 17. augusta sa v našej obci uskutočnil už po 3. krát turnaj v plážovom volejbale, 

ktorého sa zúčastnilo 6. mužstiev. Sily si zmerali hráči z Levíc, z Dolného Pialu, z Ine a 3 mužstvá 

domácich. Prvenstvo a najkrajšiu trofej si právom získali Levičania v obsadení: Hlinka K., Košík 

M., Moravčík V., Baláž M. Na druhom mieste sa umiestnili hráči z Dolného Pialu v obsadení: 

Pakšiová D., Trgiňa, Kašová M., Kašová M. ml., Blažovič F. Ich výkony boli priam famózne. 

Krásne tretie miesto si vybojoval tím p. starostu obce v obsadení: Ľ. Húdik, M. Húdik, P. Maczák, 

Zs. Balla. Tomuto úspechu sa najviac tešili občania našej obce. Statočne bojovalo aj družstvo  z Ine 

( Laurenčík, Budzáková, Zlatnická K., Zlatnická A., Jablonský V.), ktoré sa umiestnilo na krásnom 

4. mieste. Chlapci z tímu ,,Bad boys“ nemali zrejme svoj deň. Snažili sa zo všetkých síl, ale 

šťastena sa od nich odvrátila. Dúfajme, že o rok to bude lepšie. Na poslednom mieste sa umiestnili 

naši najmladší družstvo ,,Gypsy“ ( P. Kuba, Michal Vajs, Dáša Vajsová, Ivan Vajs). Avšak nie je 

dôležité za každú cenu vyhrať, ale zúčastniť sa. Starosta obce sa v závere tohto vydareného 

stretnutia poďakoval za pomoc pri organizácii a za krásne prežité športové popoludnie. 

 



39 

 

Biliardový turnaj v PUB-e u Terky 

 Dňa 15. novembra sa uskutočnil v PUB-e u Terky 1. ročník biliardového turnaja, ktorého sa 

zúčastnilo 16 hráčov z Horného Pialu a z okolitých obcí. Prvé miesto si právom vybojoval Matej 

Nagy a druhé miesto získal Peter Levák, obaja z našej obce. Táto zábava je obľúbená najmä v kruhu 

mladých, preto sa už teraz tešia na usporiadanie 2. ročníka takto o rok. Usporiadateľka tohto turnaja 

bola pani Terézia Mrázová.  

 

Pamiatky 

 Medzi pamätné stavby obce Horný Pial jednoznačne patrí Kaplnka Narodenia Panny Márie, 

románskeho štýlu zrejme z 13. storočia. Medzi mladšie pamätihodnosti môžeme zaradiť aj 

katolícky kostol, ktorý bol postavený v roku 1830 a kostol Reformovanej cirkvi vybudovaný v roku 

1867. A pri kostoloch ešte na chvíľku zostaneme. Za posledné roky sa totiž podarilo kostolíky 

zrekonštruovať. Podarilo sa tak urobiť najmä veľkým pričinením občanov a zbierok, do ktorých sa 

zapojili všetci tí, ktorým na zachovaní pamiatok pre budúce generácie veľmi záleží.  

Rekonštrukcia strechy a vonkajšej fasády katolíckeho kostola: 

        suma v eurách 

Zbierka občanov na opravu kostola     4615 ,– 

Vyúčtovanie nákladov na opravu strechy a vonkajšej fasády kostola 

Plechy, odkvapové rúry     1148,– 

Drevo na krov         471,– 

Statický posudok        120,– 

Farby na plech         69,– 

Nátery voči červotočom a klince       31,– 

Zhotovenie vežičky        150,– 

Pokrytie plechom        500,– 

Oprava elektroinštalácie        40,– 

Vonkajšia fasáda                1800,– 

Uskladnenie azbestu         50,– 

Občerstvenie v Loku         18,– 

      Spolu            4 407,– eur 

      Zostatok         103,– eur 
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 V budúcnosti a v najbližších rokoch sa plánuje i ďalšia rekonštrukcia, a to rekonštrukcia 

interiéru katolíckeho kostola ( nové elektrické vedenie, maľovka) 

 

 Ani kostol reformovanej cirkvi nezaostal a podarilo sa zrekonštruovať strechu a interiér 

kostola.  

Vyúčtovanie opravy strechy kostola:  

       Suma v eurách 

Zbierka      3 040,– 

Príspevok od obecného úradu      700,– 

Pôžička      3 000,– 

     Spolu  6 740,– 

Náklady na opravu strechy    5 844,90 

     Zostatok 895,10 (zostatok sa použil na opravu interiéru) 

 

Vyúčtovanie interiéru (plafón) kostola reformovanej cirkvi 

       Suma v eurách 

Zostatok z opravy strechy    895,10 

Prenájom pôdy     400,– 

Predaj plechu zo strechy    212,29 

pokladňa      14,37    

       spolu  1521,76 

oprava interiéru (plafón) práce + materiál            1521,76 eur 

 

oprava celého interiéru kostola 

zbierka       4020,– 

z nájomného a pokladne      873,40 

oprava plafónu     1521,76 

   celá oprava interiéru spolu 6415,– eur 

 

 V rámci opravy interiéru kostola reformovanej cirkvi sa zrekonštruovali a urobili nové 

stierky stien, vymenilo sa celé elektrické vedenie, zakúpila sa nová dlažba, bočné lampy na steny, 

urobil sa náter lavíc, ktoré sa zároveň opravili a bola obnovená resp. vyrobená nová kazateľňa, 

opravili sa a natreli tiež vchodové dvere. Mnohé z týchto prác urobili veriaci svojpomocne.  

 Do budúcna sa plánuje zrekonštruovať exteriér kostola (fasáda, omietka, nová veža) 
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Rekonštrukcia zvonice 

 V katastri obce na parc. č. 104/2 sa o výmere 9 m2 nachádza zvonica. Táto zvonica by mala 

byť vlastníctvom rímsko-katolíckej cirkvi, farnosti Dolný Pial. Pán farár o vlastníctve tejto stavby 

nemá vedomosť a ani neexistujú žiadne záznamy o tom, že zvonica je vlastníctvom rímsko-

katolíckej cirkvi.  Táto stavba je v značne schátralom stave a bolo by potrebné ju zrekonštruovať. 

Na rekonštrukciu takýchto pamiatok v obci je možné čerpať finančné prostriedky z rôznych nadácií 

a fondov, napr. z Programu obnovy dediny do výšky 5.000 eur. Termínom na predkladanie 

projektov a žiadostí pre rok 2014 bol 31. október 2013. Keďže sa tento termín nedal stihnúť, preto 

by mohol byť zrealizovaný v roku 2015. 

 

 Investície obce, činnosť obecného úradu 

 

Voľby hlavného kontrolóra obce:  

 Dňa 7. januára bolo vyhlásené výberové konanie pre funkciu hlavného kontrolóra našej 

obce. Boli stanovené nasledovné podmienky pre obsadenie tejto funkcie: pracovný úväzok 0,147%, 

t.j. 5,5 hod./ týždenne, ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie, bezúhonnosť, 

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, znalosť právnych noriem samosprávy. Zároveň bolo 

ku samotnej žiadosti nutné doložiť doklady: písomný súhlas kandidáta so spracovaním osobných 

údajov, 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, čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne 

úkony v plnom rozsahu.  

 Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi bolo potrebné zaslať v termíne do 15. 2. 2013 

do 15.00 hod. na adresu obecného úradu v zalepenej obálke označenej ,,VOĽBA HLAVNÉHO 

KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.  

 Na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 15. februára 2013 bol uznesením 

č.2/2013 schválený volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra obce. V zmysle tohto sa voľba 

uskutočnila tajným hlasovaním.  

 Do výberového konania sa na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra prihlásili tri 

kandidátky:  

1. p. Mgr. Ľuboslava Pappová z Levíc 

2. p. Ing. Alžbeta Tatárová z Tekovských Lužian 

3. p. Mgr. Soňa Šuranská zo Želiezoviec 
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Všetky tri kandidátky splnili podmienky vypísané obcou do výberového konania a predložili 

potrebné doklady. Po ich privítaní starosta obce udelil slovo všetkým trom kandidátkam, aby sa 

v krátkosti predstavili. 

 Za členov volebnej komisie boli jednohlasne zvolení: Milena Balážová, Ervín Majó 

a Margita Maračeková, za zapisovateľku Adriana Szántó. Za predsedu komisie si členovia zvolili 

Milenu Balážovú. 

 Po vykonaní voľby, predsedníčka oboznámila prítomných s výsledkami voľby. Za hlavnú 

kontrolórku s počtom platných hlasov bola zvolená p. Mgr. Soňa Šuranská. V zmysle schváleného 

volebného poriadku pre voľbu hlavného kontrolóra je dňom nástupu do práce 1. deň nasledujúceho 

mesiaca po jeho zvolení do funkcie, čiže 1. marec 2013. Týmto dňom sa začína funkčné obdobie 

hlavného kontrolóra, ktoré trvá podľa zákona o obecnom zriadení 6 rokov.  

 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra: 

Povinnosťou hlavného kontrolóra obce je predložiť na vedomie obecnému zastupiteľstvu plán 

kontrolnej činnosti 1 krát za šesť mesiacov.  

 

Plat hlavného kontrolóra obce: 

Plat hlavného kontrolóra obce je súčinom priemernej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 

predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov príslušnej obce. Výška platu 

sa mení práve v súvislosti so zmenou priemernej mzdy.  

 Plat hlavného kontrolóra obce Horný Pial bol určený nasledovne: 

 

    Priemerná mzda  x  Násobok (podľa počtu obyvateľov)  = základ platu pred zaokrúhlením 

 

 805 eur          x       príslušný násobok 1,15      =                plat 925,75 eur 

   

Vypočítaný základ  x               dohodnutý úväzok                  =    určený plat pred zaokrúhlením 

            platu      

 925,75           x                0,147        =  plat 136,08 eur 

 

Plat hlavného kontrolóra obce nemôže byť nižší ako takto vypočítaný plat. Plat sa podľa 

zákona zaokrúhľuje na celé eurá nahor. Plat hlavného kontrolóra obce teda činí 137,00 

eur/mesačne. 

 

Plat starostu obce 
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 Základný plat starostu obce sa na základe platnosti zákona č. 253/1994 Zb. vypočítava ako 

súčin priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu 

podľa veľkosti obce.  

 Vzorec pre výpočet platu starostov obcí a primátorov: 

Priemerná mzda       x    Násobok / podľa počtu obyvateľov   =  určený plat pred zaokrúhlením 

 805 eur x      príslušný násobok 1,49     =               plat 1199,45 eur 

 

 Plat starostu obce nemôže byť nižší ako takto vypočítaný plat. Plat sa podľa zákona 

zaokrúhľuje na celé eurá nahor. Plat starostu obce tak po zaokrúhlení činí 1200,- eur/mesačne. 

Tento plat bol schválený s účinnosťou od 1.1.2013 

 

Dotácia z fondu NSK prostredníctvom OZ V dlani Hrona 

 Obec Horný Pial je členom občianskeho združenia MAS v Dlani Hrona. Prostredníctvom 

tohto občianskeho združenia obec pripravila projekt a žiadosť o poskytnutie dotácie LEADER 

z Nitrianskeho samosprávneho kraja na financovanie úpravy verejného priestranstva – výsadbu 

drevín, obnovu verejnej zelene, obnovu lavičiek a výmenu oplotenia futbalového ihriska.  

 Na základe tohto projektu a tejto žiadosti bola obci poskytnutá dotácia v sume 2.000 eur 

z Nitrianskeho samosprávneho kraja. Z poskytnutej dotácie bolo vymenené oplotenie ihriska, 

opravené lavičky. Začalo sa aj so stavbou spevnenej plochy na stánok/altánok, ktorý bude využitý 

na sedenie alebo pri predaji občerstvenia.  

 

Návrh a kúpa  traktorovej kosačky 

 Obec vlastní traktorovú kosačku Concord T17-112 HD na kosenie verejnej zelene zakúpenú 

ešte v roku 2001. Nakoľko táto kosačka je už nadmerne opotrebovaná a často poruchová, vznikla 

potreba zakúpenia novej traktorovej kosačky pre potreby obce. Na úradnej tabuli obce a webovom 

sídle obce bol v zmysle zákona o verejnom obstarávaní zverejnený zámer kúpy, aby predajcovia 

mohli obci poslať cenové ponuky. Obecnému úradu boli doručené 3 cenové ponuky. Starosta obce 

tieto cenové ponuky vyhodnotil a spolu s obecným zastupiteľstvom sa rozhodli  pre najvýhodnejšiu 

ponuku. Obec tak zakúpila traktorovú kosačku / traktor Starjet AJ 92 od dodávateľa SOLID Plus 

s.r.o. so sídlom v Leviciach. Cena za traktor činila 2590,- eur.  

 

Obecný vodovod 

 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra listom zo dňa 15. októbra 2011 žiadala obce, 

ktorým spravujú obecné vodovody, teda aj našu obec, o vyjadrenie sa k predbežnému záujmu 
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odpredať vodovody, ktoré beztak majú v správe, ale nie sú ich vlastníctvom. O konkrétnych 

podmienkach odkúpenia majetku rozhodne Valná hromada ZsVs a.s. v júni roku 2014. Naša obec 

sa rozhodla tak, že o odpredaji alebo naložení s týmto majetkom sa rozhodne až po stanovení 

konkrétnych podmienok kúpy.  

 

Počasie 

 Rok 2013 sa do histórie počasia zapísal ako jeden z rokov, kedy sa vyskytli na našom území, 

a konkrétne aj v našej oblasti, veľké extrémne prejavy počasia. Všetko sa to začalo už netypicky 

dlhou a studenou zimou hneď na začiatku roka, kedy nám Perinbaba dopriala snehovej prikrývky. 

Najväčšiu radosť z tohtoročnej snehovej nádielky mali samozrejme deti, ktoré sa snehu veľmi tešili. 

My, ostatní, sme sa už nevedeli dočkať jari a trochu teplejšieho počasia. No 21. marec teda na prvý 

jarný deň a príchod jari vôbec nevyzeral. Snehu bolo neúrekom a zima nechcela odovzdať svoje 

žezlo prichádzajúcej jari. Najviac nás však prekvapil mesiac apríl. Ten priniesol veľmi netypické 

prejavy počasia, pričom najväčšiu pozornosť na seba pútal zasnežený a studený začiatok mesiaca 

a jeho tropický záver. Teplotné pomery, aké sa vyskytli v priebehu tohto mesiaca, boli veľmi 

zaujímavé. Na začiatku mesiaca sme sa ešte obliekali do zimných kabátov a v závere apríla nám 

stačili odevy s krátkym rukávom. Najväčší šok však zažila príroda, ktorá sa z chladného 

a dlhotrvajúce počasia akoby nevedela zo začiatku spamätať. Avšak nadpriemerne teplá vlna 

počasia, ktorá zastihla našu oblasť koncom mesiaca, ovplyvnila aj prírodu. Tá všetko zameškané 

dohnala. Možno skonštatovať, že hoci bol príchod jari o mesiac neskôr, jarné počasie sa skôr 

približovalo tomu letnému. 

 V priebehu leta sa u nás vyskytli tri vlny horúčav. Prvá sa vyskytla už v dňoch 16. – 23. 

júna, kedy sa teploty pohybovali okolo 35 ˚C.  Zažili sme aj prvú supertropickú noc, a to 21. júna, 

kedy teplota v noci neklesla pod 25 ˚C. O tom, že počasie je v poslednom období nevyspytateľné,  

sme mali možnosť presvedčiť sa, keď po vlne horúčav nasledovalo extrémne studené počasie. 26. 

júna bolo v našej oblasti nameraných len 16 ˚C. Ďalšie vlny horúčav sa v lete 2013 vyskytli koncom 

júla a v prvej polovici augusta. Teploty vzduchu sa približovali ku hodnote 40 ˚C. V noci z 28. a 29. 

júla neklesla teplota vzduchu pod 27 ˚C. Toto počasie sa odzrkadlilo aj na zdravotnom stave 

občanov. Mnohým z nich totiž extrémne horúčavy spôsobili nemalé zdravotné ťažkosti. Von sa 

dalo vyjsť len vo večerných hodinách, v ostatnom čase to bolo totiž dosť nebezpečné. 

Zaujímavosťou je, že prvýkrát v histórii meteorologických pozorovaní bola v našej oblasti  počas 

jedného leta zaznamenaná supertropická noc vo všetkých troch letných mesiacoch ( 

21.6.,29.7.,8.8.).  
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 O zrážkovej činnosti sa v lete 2013 ani hovoriť nedalo. Zrážky boli v júli a v auguste len 

minimálne a dá sa povedať, že skoro žiadne. Prvého ,,poriadneho“ dažďa sme sa dočkali až 28. 

augusta.  

 Jeseň v tomto roku tiež patrila medzi tie teplejšie a trvala dosť dlho. September, október a ba 

dokonca aj november boli pomerne veľmi teplé. No a zima? Tá k nám v tomto roku akosi 

nedorazila celkom a pani Perinbaba akosi na nás zabudla. Katarína na blate, no a Vianoce tiež. Za 

posledné roky sa stáva, že snehu v našej oblasti je počas Vianoc  málo alebo dokonca nie je vôbec. 

Nechajme sa prekvapiť, čo nám prinesie rok 2014. 

 

Hospodárenie obce 

 

 V rámci kultúrnej činnosti sa uskutočnilo stretnutie s dôchodcami, kde boli zakúpené 

balíčky / darčeky pre každého dôchodcu. Obecný úrad v rámci tejto akcie vyčlenil 10 eur / 1 

dôchodcu. Boli tiež zakúpené balíčky deťom pri príležitosti sviatku svätého Mikuláša, na MDD 

bolo z rozpočtu obce vyčlenených 200 eur. Obec organizovala  aj niekoľko športových podujatí ako 

turnaj v plážovom volejbale, v stolnom tenise či turnaj vo futbale. V rámci týchto športových aktivít 

vznikli náklady na občerstvenie a rôzne darčeky.  

 V tomto roku bola obci poskytnutá dotácia z Ministerstva financií Slovenskej republiky na 

financovanie platov v školstve. Nakoľko sa v našej obci nenachádza materská ani základná škola, 

tieto prostriedky boli poukázané základnej škole, ktorú navštevujú žiaci z našej obce. V tomto 

prípade sme dotáciu 57,- eur ďalej poskytli Základnej škole v Dolnom Piali. 

 Na novovybudovanom plážovom ihrisku bol vymenený piesok za kvalitnejší. Za materiál 

a dopravu obec zaplatila sumu 448,80. 

 V tomto roku bola dokončená výstavba chodníka pri futbalovom ihrisku smerom na 

železničnú stanicu a zrekonštruovaný most cez potok. Celkové náklady na nákup materiálu na 

chodník boli 1905,49 eur. Uskutočnila sa tiež rekonštrukcia futbalového ihriska- oplotenie, výmena 

lavičiek, spevnená plocha financovaná sčasti z dotácie od VÚC Nitra. Náklady na túto 

rekonštrukciu boli 2711 eur, z toho 2000 eur bolo hradených zo spomínanej dotácie, zvyšok 711 eur 

bolo hradených z vlastných prostriedkov. Obci bola tiež poskytnutá štátna dotácia na opravu 

miestnych komunikácií v sume 469,12 €. Tieto prostriedky obec použila na opravu miestnych 

komunikácií – výtlkov a nerovností.  

 Za finančnú čiastku 300 eur ročne bol obci dodávaný týždenník Pohronie s prílohami 

Samosprávnych novín v počte 100 ks týždenne.  
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 V rámci financovania centier voľného času boli našej obci poskytnuté finančné prostriedky. 

Prepočítaná výška financií z podielových daní určených pre rok 2013 pre našu obec je 1693,12 eur 

podľa počtu detí vo veku od 5 do 15 rokov. Tieto podielové dane nie sú účelovo viazané a ako ich 

obec prerozdelí, je v úplnej autonómiii obce, aj keď obec má napočítané finančné prostriedky na 

školské zariadenie, ale reálne ich tam nepotrebuje, mohla ich použiť v obci na akýkoľvek účel. 

Takisto mohla tieto prostriedky poskytnúť nejakému centru voľného času, ale v tom prípade by 

musela byť spísaná dohoda (zmluva) o poskytnutí finančných prostriedkov a spôsobe kontroly. 

Naša obec sa rozhodla, že peniaze žiadnemu centru voľného času neposkytne a čiastku podielových 

daní vo výške 1693,12 eur  použila pre vlastné účely.  

 Obec odpredala časť nehnuteľnosti – pozemku  o výmere 165 m2  vo vlastníctve obce Horný 

Pial pánovi Viktorovi Guzmanovi a manželke Noémi za cenu 2,00 eur/m2, t.j. celkom za cenu 

330,00 eur. Dôvodom predaja spomínaného pozemku je, že odpredaná časť bude funkčne 

prislúchať a bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť susedného pozemku, ktorý žiadatelia kúpili za účelom 

výstavby rodinného domu. Zámerom obce pritom bolo udržať ekonomicky činné obyvateľstvo, 

zvýšenie počtu obyvateľstva a podpora výstavby obytných stavieb v obci.  

 Obec naďalej spláca dlhodobý bankový úver, ktorého splatená čiastka v tomto roku činila 

sumu 4560 eur.  

 

Údaje o plnení rozpočtu obce: 

 

Rozpočet obce sa vnútorne člení na  

–    bežné príjmy a bežné výdavky 

- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky 

- finančné operácie 

 

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2013: 

 

 

Rozpočet príjmov celkom / 

plnenie 

bežné príjmy 73 050,– 

kapitálové príjmy 330,– 

finančné operácie 0,00 

zostatok prostriedkov 

z minulého roka 

4 495,– 

spolu 77 875,– 

 bežné výdavky 59 514,– 
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Rozpočet výdavkov celkom / 

plnenie 

kapitálové výdavky 4590,– 

Finančné operácie /splácanie 

bankových úverov 

4560,– 

spolu 68 664,– 

Rozdiel / výsledok 

hospodárenia 
                                                                           9 211,– 

 

 

VOĽBY DO ORGÁNOV NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO 

KRAJA – I. kolo, 9. november 2013 

 

Dňa 9. novembra sa so začiatkom o 7.00 hod. v rámci celého Slovenska konali voľby do 

orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja . Občania mohli odovzdať svoje hlasy do 22.00 hod.  

Členovia okrskovej komisie v Hornom Piale: 

 

Predseda volebnej komisie:    Ing. Andrej Šivo      

Členovia volebnej komisie:    Zuzana Krivočenková   

      Valéria Leváková    

      Viliam Mikeš 

      Helena Szoboňová 

 

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky: 

Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov  223 

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky         46 

Počet odovzdaných obálok           46 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva    44 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu     42  

 

Zoznam kandidátov pre voľby predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja: Kandidátov bolo 

sedem. 

Milan Belica, doc. Ing. PhD.,62 rokov, predseda NSK, SMER – sociálna demokracia 

Regan Belovič, MUDr., Mgr., 42 rokov, plastický chirurg, 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA 

STRANA SLOVENSKA 

Robert Dick, 49 rokov, pedagóg, Magnificat Slovakia 
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Tomáš Galbavý, Mgr., 55 rokov, politológ, MOST – HÍD, Nová väčšina  - Dohoda (D. Lipšic), 

Občianska konzervatívna strana Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia – 

Demokratická strana, Strana maďarskej komunity  

Stanislav Kováč, Mgr., 51 rokov, filmár a dokumentarista, Zmena zdola, Demokratická únia 

Slovenska 

Viliam Mokraň, Ing., 55 rokov stavebný inžinier, Kresťanská ľudová strana 

Peter Oremus, Ing., PhD., 37 r., manažér, nezávislý kandidát 

 

V prvom kole získal 62-ročný Milan Belica 46,87 percenta hlasov a 55-ročný  Tomáš Galbavý 

37,34 percenta. Rozdiel v počte hlasov bol 9 579. 

Zoznam zvolených poslancov do Nitrianskeho samosprávneho kraja: 

Árpád Horváth, László Stubendek, Csaba Földes, Olga Szabó, Attila Petheő, Jozef Jobbágy, 

Norbert Becse, Tihamér Gyarmati, Alexander Bačík, Alena Frtúsová, Emília Nichtová, Miloš 

Zaujec, Ján Janáč, Igor Varga, Tibor Csenger, Jaroslav Ivan, Zita Cseri, Ján Vančo, Ján Greššo, 

Helena Kováčová, Renáta Kolenčíková, Peter Oremus , Róbert Bakyta, Miloslav Hatala, Marián 

Radošovský, Pavol Meňky, Juraj Horváth, Martin Nemky,  Juraj Buzinkai, Miloslav Krajčík, Marek 

Oremus, Ladislav Marenčák, Helena Bohátová, Karin Jaššová, Igor Sádovský, Tibor Matuška, Juraj 

Šimunek,  Dušan Kollár, Martin Alföldi, Gyula Borsányi, Zsolt Baranyay, Štefan Jancsó, Iván 

Farkas, László Szigeti, Imrich Hugyivár,  Peter Baláž, Pavol Goga, Karol Gerhát, Karol Zaťko, 

Ľubomír Bošanský, Juraj Soboňa, Marián Kéry, Serafína Ostrihoňová, Vladimír Klučiar. 

 

 

VOĽBY DO ORGÁNOV NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO 

KRAJA – II. kolo, 23. november  2013 

 

Dňa 23. novembra sa so začiatkom o 7.00 hod. konalo II. kolo volieb predsedu do orgánov 

Banskobystrického, Bratislavského, Košického, Nitrianskeho a Trnavského kraja. Druhé kolo 

volieb je zakotvené v zákone. Ak žiadny z kandidátov na predsedu samosprávneho kraja nezíska 

nadpolovičnú väčšinu hlasov, do druhého kola postúpia tí dvaja kandidáti, ktorí v 1. kole získali 

najviac hlasov. Občania mohli odovzdať svoje hlasy do 22.00 hod.  

Do druhého kola volieb postúpili títo dvaja kandidáti: Milan Belica a Tomáš Galbavý. 

Členovia okrskovej volebnej  komisie v Hornom Piale: 

Predseda volebnej komisie:    Ing. Andrej Šivo 
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Členovia volebnej komisie:    Zuzana Krivočenková   

      Valéria Leváková    

      Viliam Mikeš 

      Helena Szoboňová 

 

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky: 

Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov  224 

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky         36 

Počet odovzdaných obálok           36 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva      0 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu     36  

 

Zoznam kandidátov na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja: 

Milan Belica, doc. Ing. PhD.,62 rokov, predseda NSK, SMER – sociálna demokracia 

Tomáš Galbavý, Mgr., 55 rokov, politológ, MOST – HÍD, Nová väčšina  - Dohoda (D. Lipšic), 

Občianska konzervatívna strana Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia – 

Demokratická strana, Strana maďarskej komunity  

 

Výsledky volieb predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja – II. kolo  

Meno a priezvisko Vek Politická strana Počet hlasov 

Milan Belica 62 SMER - SD 55,6 % 

Tomáš Galbavý 55 MOST – HÍD, OKS, SaS, SDKÚ-DS, SMK 44,4 % 

 

 Víťazom a predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja sa stal Milan Belica.   
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Kronikár: Mgr. Monika Szántóová 

Funkciu kronikára začala vykonávať: 1. 1. 2014 

Funkciu kronikára ukončila: 31. 12. 2014 
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Dáta o ľuďoch 

 

Narodenia 

 

V tomto roku sa  v obci narodili tri deti: 

 

   9. februára   NOEL Vicze 

  28. júla   JAKUB JOZEF Gyetven 

  25. októbra    TOBIAS Meszáros 

   

Úmrtia 

 

Počet obyvateľov sa v tomto roku znížil o 3 osoby: 

 

 23. septembra   Edmund Molnár 

 30. septembra (2013)  Mária Szíkorová 

 23. novembra   Štefan Maraček 

   

Svadby 

 

V tomto roku sme v našej obci zaznamenali štyri svadby:  

 

 

  26. apríla   Daniel Šuranský, Horný Pial 

      Lucia Pechová, Nitra 

 

  31. mája    Patrícia Nagy – Horný Pial  

      Tomás Lőrincz – Levice 

 

  5. júna    Valéria Leváková – Horný Pial 

      Pavol Levák – Veľký Ďúr 

 

  30. augusta   Igor Slaničan – Beša 

      Lucia Nagyová – Horný Pial  
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Samospráva obce Horný Pial 

 

Starosta: Ľudovít Húdik 

Obecné zastupiteľstvo:  

11. Milena Balážová, zástupkyňa starostu obce 

12. Viliam Macák, poslanec 

13. Ervín Majó, poslanec 

14. Margita Maračeková, poslankyňa  

15. Alexander Varga, poslanec 

Naďalej v obci fungujú a sú zriadené nasledovné komisie: 

5. pre kultúru a šport:  

predseda: Ervín Majó 

členovia: Peter Levák, Ing. Marián Húdik 

6. pre verejný poriadok a životné prostredie 

predseda: Viliam Macák 

členovia: Alexander Varga, Jozef Baláž  

 

Hlavný kontrolór obce:  

Mgr. Soňa Šuranská 

Zamestnanci obce:  

Adriana Szántó, samostatný referent 

Kronikárka obce:  

Mgr. Monika Szántóová 

 

Samospráva obce Horný Pial 

                                                      (od 28.novembra 2014) 

 

Starosta: Ľudovít Húdik 

Obecné zastupiteľstvo:  

1. Ernest Maraček ml. -  zástupca starostu obce ( NEKA) 

2. Jana Kissová, poslankyňa (MOST-HÍD) 

3. Peter Levák, poslanec (MOST-HÍD) 

4. Margita Maračeková, poslankyňa (SMER-SD) 

5. Alexander Varga, poslanec (NEKA) 
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Naďalej v obci fungujú a sú zriadené nasledovné komisie: 

1. pre kultúru a šport:  

predseda: Peter Levák (MOST-HÍD) 

členovia: Ing. Marián Húdik, Ervín Majó 

2. pre verejný poriadok a životné prostredie 

predseda: Ernest Maraček ml. (NEKA) 

členovia: Alexander Varga (NEKA), Margita Maračeková (SMER-SD) 

3. na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce: 

predseda: Jana Kissová (MOST-HÍD) 

členovia: Ernest Maraček ml. (NEKA), Margita Maračeková (SMER-SD)  

 

Hlavný kontrolór obce:  

Mgr. Soňa Šuranská 

Zamestnanci obce:  

Adriana Szántó, samostatný referent 

Kronikárka obce:  

Mgr. Monika Szántóová 

 

Na úseku kultúry 

 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad v spolupráci s komisiou pre 

kultúru a šport, ktorej predsedom bol do nových komunálnych volieb, ktoré sa konali dňa 15. 

novembra 2014, pán Ervín Majó. Od zvolenia nových poslancov obecného zastupiteľstva je 

predsedom tejto komisie Peter Levák. V roku 2014 bolo organizovaných niekoľko kultúrno-

spoločenských akcií a to: ples starostu obce, Deň detí, 4. ročník turnaja v plážovom volejbale, 

hodová zábava, mesiac úcty k starším, sviatok sv. Mikuláša. 

 

Fašiangový ples  ,,PLES STAROSTU OBCE“  

 Fašiangy je obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred škaredou – tzv. Popolcovou 

stredou. Potom nasleduje 40-dňový pôst až do Veľkého piatku. Je to prechodné obdobie medzi 

zimou a jarou. 

 Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde ... jedna z najznámejších a u nás najrozšírenejších 

fašiangových pesničiek. Počas fašiangov prevláda bujará zábava, organizujú sa svadby či zabíjačky. 
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 Neoddeliteľnou súčasťou ,,našich obecných fašiangov“ je u nás fašiangový starostovský 

ples, ktorý sa v našej obci uskutočnil 15. februára, a to už po štvrtý raz. Záujem o účasť bol 

samozrejme obrovský, mohli sa o tom presvedčiť najmä tí, ktorým sa vstupenky už, žiaľ, ani neušli. 

Po úvodnom privítaní hostí ples otvoril prípitkom starosta obce pán Ľudovít Húdik. Medzi 

vzácnymi hosťami nechýbali napríklad: riaditeľka Základnej školy v Dolnom Piali pani Jana 

Drienovská s manželom. Všetci sa veľmi dobre zabávali a tanečný parket bol stále plný. Do tanca 

hrala hudobná skupina Rikkoňovci. Počas prestávok, kedy kapela oddychovala, v sebe nezaprel 

muzikanta pán Drienovský so svojimi famóznymi huslami. Nechýbala ani chutná večera a po večeri 

i občerstvení sa pomaly mohlo začať so žrebovaním tomboly. Pán starosta sa pred žrebovaním 

poďakoval sponzorom, ktorí prispeli do už spomínanej tomboly. Nedá nám nespomenúť sponzorov: 

Stavebniny – Hajtó Michal, Velnes – Kalná nad Hronom, Radka Vaclavová – Kalná nad Hronom, 

Norbert Szántó – súkromný podnikateľ Horný Pial, Anikó Adamiová, Pakši Árpád – Kovopant, 

Margita Balažová – H. Pial, Baláž Jozef – H. Pial, PD Veľký Ďúr, Kvetinárstvo Lienka – Kalná nad 

Hronom, Krekovičová Marianna – Kalná nad Hronom, Vicze Peter – súkromný podnikateľ H. Pial, 

Imal – Kelemen Imro, Rita Mervová – Želiezovce, Obchod u babičky – Kalná nad Hronom, Anka 

Romančiková, Petra Nagyová – Ondrejovce, Szakas Jozef – Kalná nad Hronom, Tekovská 

ekologická, Czíria Gejza – Levice, Šikula Ján – Bardoňovo, Pakši Szilvia, Autobusová doprava – 

Ľudovít Húdik, Eva Húdiková, Štefan Kováč, Meszároš Patrik, Szilva Peter, Ing. Marián Húdik, p. 

Červený – Vráble.  

I. cena tomboly – živé prasiatko , II. cena tomboly – torta, III. cena tomboly – kuka nádoba  

 Po zlosovaní tomboly zábava pokračovala do skorého rána. Bez tohto tradičného 

starostovského plesu si už fašiangy hádam ani nevieme predstaviť. Stáva sa ich neoddeliteľnou 

súčasťou.  

Poďakovanie patrí aj ženám, ktoré sa postarali či už o pohostenie, samotnú pomoc pri príprave 

plesu i žrebovaní tomboly.  

 

Deň detí  

V sobotu dňa 31. mája so začiatkom o 12. hodine sa začali na miestnom ihrisku schádzať 

deti od najmenších po najväčšie, deti všetkých vekových kategórií. Plné radosti a očakávania sa 

tešili na deň plný súťaží, sladkostí v podobe odmien, prekvapení. A počasie tento rok? Akoby im 

doslova prialo, bolo krásne, teplo, slnečno. Tak sa mohol dnešný deň naplno začať. Povzbudiť naše 

ratolesti prišli aj rodičia, starí rodičia, ba i ostatní, ktorí svojou prítomnosťou prispeli k úspešnosti 

dnešného dňa.  
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Deň detí sa začal príhovorom pána starostu obce p. Ľudovíta Húdika, ktorý všetkých veľmi 

srdečne privítal. Na úvod nesmela chýbať tradičná rozcvička, pri ktorej si rozhýbali telíčko nielen 

najmenší, ale i rodičia. Ďalej nasledovali rôzne disciplíny či pohybové hry. Prvou disciplínou bolo 

skákanie vo vreci. Víťazkou tejto disciplíny sa stala Evelinka Horváthová. Ďalšou a u nás hádam 

doteraz najúspešnejšou i najobľúbenejšou sa stal prekážkový beh s fúrikom, do ktorého sa zapojili 

aj rodičia, pričom do fúrikov si posadili svoje ratolesti. Najrýchlejším a hádam i neprekonateľným 

sa stal po druhý rok opäť pán Norbert Szántó so svojim synom Norbikom. Počas prestávok sa deti 

i rodičia občerstvili, pochutili si na guláši. Novinkou tohto ročníka MDD bolo pečenie obľúbených 

palaciniek, ktoré zožali obrovský úspech. A práve pri obľúbených sladkých palacinkách ostaneme. 

Najviac zábavy si všetky deti, rodičia i ostatní užili pri jedení palaciniek. Deti sa postavili pred 

tanier s palacinkou, ruky si museli dať dozadu, jeden z rodičov sa postavil za svoju ratolesť 

a dohliadal na priebeh súťaže. Úlohou bolo zjesť čo najrýchlejšie palacinku z taniera bez pomoci 

rúk. Najrýchlejším bol Márk Vicze, ktorému tak trošku pomohol Ernest Maraček ml. . A neskôr sa 

na deti zahrali i rodičia. Pre nich organizátori vymysleli zvláštnu atrakciu pod názvom lyžovanie na 

tráve. Proti sebe sa postavili dva tímy. Prvý tím tvorilo družstvo v obsadení – Ernest Maraček ml., 

Peter Levák a Norbert Szántó. Druhý tím bol v zložení: Marianka Krekovičová, Kristínka 

Horváthová a Katarína Sládeková. No našim chlapom to ,,spoločné lyžovanie“ na tráve veľmi 

nešlo. A ako to vlastne celé bolo? Lyže tvorili dve rovné dosky položené vedľa seba na tráve – 

v blízkosti ako jeden pár lyží. Súťažiaci mali za úlohu priviazať si dosky – lyže o chodidlá 

a súdržne spoločne prejsť po vytýčenej trase k cieľu. Mali to však trochu sťažené. Stredný súťažiaci 

bol otočený k cieľu chrbtom, musel teda lyžovať cúvaním. Celá disciplína bola o súdržnosti. V tejto 

súťaži zvíťazilo ženské družstvo. Ktovie, možno i preto, že prvý súťažil tím mužský, a tak mali 

dievčatá možnosť podchytiť nedostatky v lyžovaní a nerobiť podobné chyby. K cieľu tak prišli 

rýchlejšie.  

Súťaží bolo v tento deň priam neúrekom. V poludnajších hodinách si aj mamičky a mladé 

dievčatá  trochu zasúťažili medzi sebou a ich polovičky ich veselo povzbudzovali. V rámci 

prekážkového behu s fúrikom si do fúrikov posadili ľahšie dievčatá a tie ostatné ich tlačili. 

Víťazkou tejto disciplíny sa stala Marianka Krekovičová s Kingou Viczeovou.  

Záverom dňa detí bol celý deň očakávaný príchod policajtov so psami. Deťom i ostatným 

divákom ukázali a porozprávali na čo slúži taký psík polícii a ako veľmi dokáže byť nápomocní 

napríklad pri chytaní rôznych páchateľov. Deti i ostatní diváci si to užívali a presvedčili sa na 

vlastné oči o šikovnosti, múdrosti a nenahraditeľnosti dobre vycvičeného šikovného psíka. 

Zaujímavosťou bolo, že vôbec pritom nezáleží od veľkosti daného plemena.  
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Sledovať radosť z rozdaných sladkostí a získaných cien bolo pre organizátorov najväčším 

ocenením. Na tento deň budú naše deti ešte určite dlho spomínať a už teraz budú s netrpezlivosťou 

očakávať ten najbližší Deň detí. Starosta obce vyslovuje poďakovanie obecnému zastupiteľstvu, aj 

ich rodinným príslušníkom i všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o úspech tohto dňa.   

 

Hody, hodová sobota 

Hody sa v každej obci konajú pri príležitosti vysvätenia rímsko-katolíckeho kostola. Ten náš 

kostolík, kostolík v našej obci bol posvätený k sviatku Narodenia Panny Márie. Tento rok sa teda 

hody konali 6. -7. septembra. V rámci nich sa organizoval priateľský futbalový zápas na miestnom 

ihrisku. Naši futbalisti sa postavili a zmerali si sily s futbalovým mužstvom z Veľkého Ďuru. Zápas 

bol spočiatku vyrovnaný, no napokon chlapci – hostia z Veľkého Ďuru ukázali svoju väčšiu 

zručnosť v tomto športe. Priateľský futbalový zápas tak skončil v prospech našich hostí oproti 

domácim. Pre všetkých športovcov bolo na záver pripravené malé občerstvenie. Chlapci si 

pochutnali na vynikajúcom kotlíkovom guláši. Hodová sobota sa vo večerných hodinách niesla 

v znamení hudby, tanca a zábavy. V miestnom kultúrnom dome bola obecným úradom 

organizovaná zábava a do tanca hrala skupina pána Vengrína. Treba podotknúť, že toho roku bola 

účasť o niečo slabšia v porovnaní s minulými rokmi, avšak to na zábave vôbec neubralo. Večer bol 

aj napriek tomu skvelý. Mladší i starší sa spolu zabávali do skorých ranných hodín.  

 

Deň dôchodcov  

 Pri príležitosti ,,októbra – mesiaca úcty k starším“ sa aj v tomto roku spomenulo na našich 

najstarších spoluobčanov. Tento rok bol však trochu iný ako tie ostatné. Nekonalo sa ,,tradičné 

stretnutie s dôchodcami“. Obecný úrad vyčlenil pri tejto príležitosti sumu 900,- € a tie použilo na 

kúpu poukážok na nákup v obchodnom reťazci COOP Jednota. 60 dôchodcov z našej obce dostalo 

poukážku v hodnote 15 eur / na jedného dôchodcu. Naši staručkí netajili radosť a darčeku 

respektíve pozornosti v tejto podobe sa potešili. Spokojnosť teda odznela na oboch stranách.  

 

Mikuláš 

 V predvečer sviatku sv. Mikuláša si deti s iskierkou ukladajú vyčistené čižmičky do oblokov 

a s napätím čakajú na to, čo sa stane. Nevedia sa dočkať chvíle príchodu sv. Mikuláša. A takáto 

atmosféra je každoročne aj v našej obci. V mysli si deti opakujú slová milej básničky alebo 

pospevujú pesničku, ktorou sa chcú pochváliť vzácnej návšteve. Žiarivými očkami pozerajú von 

oknom na oblohu plnú jagavých hviezd a netrpezlivo čakajú. ,,Kedy už príde?“, znejú naliehavé 

slová. Jemné zvonenie zvončeka v diaľke znásobuje detskú nedočkavosť. Konečne prichádza 
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vytúžená chvíľa. Radosť detí sa mieša s očakávaním i štipkou strachu. Dobrosrdečný starček 

s bradou, ktorá prezrádza jeho nekonečnú múdrosť a láskavými očami, nikdy neprichádza sám. 

Spoločnosť mu robia pomocníci – čert zamastený od sadzí a bielučký anjelik. Pomáhajú sv. 

Mikulášovi niesť ťažký kôš plný sladkých prekvapení. Často zabúdame na to, že príchod sv. 

Mikuláša je nielen stáročnou tradíciou, ktorú zbožňujú naše deti, ale aj skvelým výchovným 

prostriedkom. Učí deti prekonávať strach a motivuje ich k tomu, aby boli lepšími ľuďmi. Sviatok 

sv. Mikuláša vo svojej podstate patrí medzi kresťanské sviatky. V jeho pozadí stojí skutočná 

osobnosť biskupa, ktorý nezištne pomáhal blízkym. Najdôležitejším aspektom pri sviatku sv. 

Mikuláša je fakt, že všetko sa to odohráva v prostredí, ktoré naše deti dobre poznajú. Teda priamo 

v bezpečí domova. Náš Mikuláš prichádza každoročne za každým dieťatkom domov.  

 Každý z vás je však určite veľmi zvedaví , ako to vlastne celé začalo. Doteraz sme vždy 

písali len o samotnom sviatku, ale teraz vám trošičku priblížime aj samotnú osobnosť tohto veľkého 

človeka.  

 Osobnosť sv. Mikuláša je tak trochu zahalená tajomstvom. Narodil sa na pobreží Malej Ázie 

niekedy okolo roku 270. Písomné dokumenty potvrdzujú, že bol biskupom v meste Myra (dnes 

mesto v Turecku). Sv. Mikuláš žil v časoch veľkého prenasledovania kresťanov. Istý čas bol sám 

väznený a prežíval veľmi ťažké chvíle v krutých a nemilosrdných podmienkach väzenia. Sv. 

Mikuláš bol veľkým a zanieteným kresťanom. Čo je však najdôležitejšie, učenie prenášal do svojho 

každodenného života. Bol to muž s veľkým srdcom, ktorý miloval ľudí okolo seba. Zomrel 6. 

decembra niekedy v rokoch 345 až 352. K menu tohto svätca sa viaže niekoľko legiend. Podľa 

prvej Mikuláš zabránil zúfalému činu otca, ktorý chcel aby sa jeho dcéry stali kurtizánami, pretože 

nemal pre ne svadobné veno. Všetko začalo tak, že nešťastný otec prišiel o všetky svoje peniaze. 

Nebol schopný dcéram zabezpečiť veno a bez vena ich nechcel žiadny ženích. Legenda hovorí, že 

sv. Mikuláš dal tajne do okna mešec plný zlatých mincí a tak zachránil prvú dcéru. Podobne sa 

zachoval aj pri ďalších dvoch dcérach. Podľa druhej legendy zachránil sv. Mikuláš troch 

námorníkov, ktorý sa ocitli v zajatí bleskov a hromov na rozbúrenom mori. Tretia legenda hovorí 

o sv. Mikulášovi ako záchrancovi troch mladíkov, ktorých chcel hostinský zabiť a uložiť do sudov. 

Vznik a šírenie týchto legiend spôsobilo, že sv. Mikuláš je patrónom národov, námorníkov či detí. 

S jeho menom je spojené číslo 3 a často je vyobrazovaný s tromi mešcami alebo tromi sudmi.  

Len máloktoré dieťa vie, kto bol naozaj sv. Mikuláš a kde pramení podstata tohto pekného zvyku.  

Dúfame, že táto krásna tradícia sa v našej obci udrží ešte mnoho mnoho rokov.  

 

Knižnica 
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 V súčasnosti sa knižnica naďalej nachádza v priestoroch bývalého kaderníctva. Avšak 

prevádzka knižnice je aj naďalej pozastavená.  

 

Výlet do Patiniec 

 V sobotu 9. augusta sa ako i po minulé roky konal jednodňový výlet organizovaný starostom 

obce pánom Ľudovítom Húdikom na kúpalisko do Patiniec. Odchod autobusu bol ráno o 8.00 

hodine spred budovy obecného úradu. Tento výlet sa v obci konal už po tretíkrát. Tento rok počasie 

výletu prialo a bolo teplúčko. Možno spomenúť, že toto bola jediná sobota v mesiaci august, kedy 

nepršalo. Všetky ostatné už boli sprevádzané dažďom a celkovo možno povedať, že august bol 

chladnejší a upršaný. Od rána nás zachvátila páľava slnečných lúčov a to sprevádzalo i dobrú 

náladu. Z výletu sa tešili najmä naši najmenší občania, malé deti, ktoré sa tohto dňa priam nevedeli 

dočkať. Vyšantili sa dosýtosti a dospelí si trochu oddýchli od každodennej práce a povinností. 

Mnohé z nich boli tak vyšantené, že od únavy zaspali už po ceste domov. Výlet podobného typu sa 

plánuje aj v budúcnosti.  

Na úseku školstva 

 

Deti z našej obce navštevujú Základnú a materskú školu v susednej obci Dolný Pial. Dňa 7. 

februára 2014 sa uskutočnil zápis detí do prvého ročníka. Pre deti to znamená kontakt s novým 

prostredím. Je dôležité, aby rodičia pred zápisom deti povzbudzovali. Rodičia by mali podporovať 

deti v pozitívnom očakávaní niečoho nového a pekného. Rodičia by určite nemali deti strašiť 

slovami ako ,,doteraz si sa len hral, no teraz to už bude horšie, začnú sa ti aj povinnosti. Deti na 

zápis reagujú pozitívne, tešia sa na tento deň, pretože predstavuje prvý kontakt s veľkou školou, 

ktorý znamená, že začnú novú etapu. Postupne začínajú chápať, že končí obdobie, ktoré je 

venované iba hrám a začína obdobie, v ktorom prídu aj povinnosti, čo pre nich znamená to, že sa 

cítia dôležitejšie, múdrejšie, zrelšie. Z našej obce sa zápisu zúčastnili : Márk Vicze, Liana Slámová 

a Terézia Vávrová. Budúcim prváčikom prajeme veľa spokojnosti v novej škole a veľa dobrých 

kamarátov.  

V školskom roku 2013/2014 navštevovali materskú školu tieto deti: Márk Vicze a Lianka 

Slámová a Terézia Vávrová.  Prevádzka materskej školy je celodenná a deti do škôlky nosia 

väčšinou rodičia autom, prípadne autobusom.  

 Základnú školu v Dolnom Piali v školskom roku 2013/2014 navštevovali tieto deti: Mária 

Kissová, Norbert Szántó, Patrik Vávra, Barbora Slámová, Patrik Kuba, Patrik Levák, Janko Kiss, 
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Peter Kiss, Nikolas Kalus, Edvin Horváth, Evelin Horváthová, Monika Adamcová, Petra 

Adamcová, Kristián Bukai, Patrik Bukai a Róbert Vávra.  

V školskom roku 2014/2015 navštevuje materskú školu jedno dieťa: Tomáško Molnár. 

Prevádzka materskej školy je celodenná a malého Tomáška do škôlky nosia rodičia autom. 

V školskom roku 2014/2015 navštevujú ZŠ Dolný Pial tieto deti: Liana Slámová, Terézia 

Vávrová, Márk Vicze, Mária Kissová, Norbert Szántó, Patrik Vávra, Barbora Slámová, Patrik 

Levák, Janko Kiss, Peter Kiss, Nikolas Kalus, Edvin Horváth, Evelin Horváthová, Petra Adamcová, 

Kristián Bukai, Patrik Bukai a Róbert Vávra. 

 

Na úseku športu 

 

4. ročník turnaja v plážovom volejbale  

 Dňa 19. júla sa už tradične v našej obci uskutočnil po 4 . krát turnaj v plážovom volejbale, 

ktorého sa zúčastnilo 7 družstiev. Sily si zmerali hráči z našej obce rozdelení do dvoch družstiev, 

ďalej pri tejto príležitosti boli pozvaní i ďalší hostia: družstvo hráčov z Ine, z Dolného Pialu, 

z Loku, z Levíc a z Veľkého Ďuru. Výkony každého družstva boli skvelé. Nik sa nedal zahanbiť 

a každý hráč bojoval za svoj tím všetkými silami. Nikomu tak nechýbala vytrvalosť, bojovnosť 

a najmä chuť zvíťaziť. Víťaz však môže byť len jeden, a preto sa všetci snažili o jediné ,,byť 

prvým“. Túto slnečnú športovú sobotu si nenechali ujsť ani niektorí naši občania, ktorí 

povzbudzovali a držali palce. Nechýbala núdza ani o občerstvenie. Všade navôkol rozvoniaval 

guláš. Keďže každá rozprávka má svoj koniec, nebolo tomu ani teraz inak. Nie nadarmo sa hovorí 

,,všetko sa raz skončí“ . Do poslednej chvíle však hráči tvrdo bojovali a výsledok bol veľmi tesný. 

Na 1. mieste sa umiestnili hráči zo susednej obce Iňa. Krásnym 2. miestom sa mohlo pochváliť 

družstvo tiež zo susednej obce Dolný Pial a na 3. mieste skončili hráči, ako inak, z ďalšej susednej 

obce Lok. Spoluorganizátormi tohto sobotňajšieho turnaja boli poslanec pán Viliam Macák, Ervín 

Majó a člen komisie pre kultúru Peter Levák. Starosta obce sa v závere tohto vydareného turnaja 

poďakoval za pomoc pri organizácii a za príjemne prežitý športový deň.  

Žiaľ, pri tejto príležitosti je dôležité podotknúť, že novovybudované plážové ihrisko pri kultúrnom 

dome je pomerne málo využívané počas roka a obec stojí jeho údržba nemalé peniaze. Do budúcna 

by možno bolo dobré organizovať viac podujatí, pri ktorých by sa tieto priestory využili.  

 

Pamiatky 



60 

 

Rekonštrukcia zvonice 

 V katastri obce na parc. č. 104/2 sa o výmere 9 m2 nachádza zvonica. Pozemok, na ktorom 

sa nachádza táto stavba patrí pani Priske Csukovej. Obec sa rozhodla odkúpiť tento pozemok 

o výmere 9 m2 za vopred dohodnutú cenu s pani Csukovou, a to 4 eurá za bežný m2 . Celková cena 

za pozemok je 36 eur. Táto stavba je v značne schátralom stave a ako už bolo spomínané 

v minulosti, je  potrebné ju zrekonštruovať. Na rekonštrukciu takýchto pamiatok v obci je možné 

čerpať finančné prostriedky z rôznych nadácií a fondov, napr. z Programu obnovy dediny do výšky 

5.000 eur. Termínom na predkladanie projektov a žiadostí pre rok 2014 bol 31. október 2013. 

Keďže sa tento termín nedal stihnúť, preto bude zrealizovaný v roku 2015.  

 

 Investície obce, činnosť obecného úradu 

 

Kúpa pozemku, na ktorom stojí zvonica 

 Obecný úrad odkúpil pozemok od pani Prisky Csukovej, na ktorom stojí zvonica,  o výmere 

9 m2 za vopred dohodnutú cenu, a to 4 eurá za bežný m2. 

  

Vstup obce do MAS – Občianske združenie Pod Slovenskou bránou 

 Návrh na vstup Obce Horný Pial do verejno-súkromného partnerstva Občianskeho združenia 

Pod Slovenskou bránou bol predložený na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial na 

základe zániku Občianskeho združenia V dlani Hrona, ktorého bola Obec Horný Pial členom od 

roku 2011. Občianske združenie V dlani Hrona zaniklo k 30.09.2014 na základe uznesenia členov 

tohto združenia zo dňa 5.8.2014. Dňa 5.8.2014 prebehlo aj spoločné rokovanie Občianskeho 

združenia V dlani Hrona a Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou, kde bolo odporučené 

súčasným členom združenia V dlani Hrona po zániku tohto združenia vstúpiť do Občianskeho 

združenia Pod Slovenskou bránou, a to z dôvodu nevyhnutnej prípravy integrovanej stratégie 

rozvoja územia na programovacie obdobie 2014-2020 a následnej možnosti čerpania finančných 

zdrojov v zmysle tejto stratégie pre členov združenia. 

 Starosta našej obce sa na obecnom zastupiteľstve vyjadril k tejto problematike a vysvetlil 

poslancom obecného zastupiteľstva princípy fungovania tohto OZ, nejasné výhľady čerpania 

finančných prostriedkov z fondov a okolnosti vstupov obcí do tohto OZ a tiež potrebu úhrady 

vysokého počiatočného vkladu bez rozlíšenia počtu obyvateľov v jednotlivých obciach. Poslanci 

nášho obecného zastupiteľstva dospeli k názoru, že za daných podmienok a okolností nie je 



61 

 

výhodné pre našu obec do tohto združenia vstupovať, a preto vstup obce do Občianskeho združenia 

Pod Slovenskou bránou jednohlasne zamietli.  

 

Počasie 

 Rok 2014 sa z hľadiska počasia opäť zapísal ako jeden z rokov, kedy sa vyskytli na našom 

území, a konkrétne aj v našej oblasti, veľké extrémne prejavy počasia. Nezvyčajný priebeh mali 

najmä zrážky počas celého roka. Prvé zimné mesiace boli takmer bez snehu, marec bol suchý. Nuž 

a neskôr sa to zvrtlo, pre obdobie od júna do decembra farmári len ťažko hľadajú paralelu 

v kronikách. V našej oblasti i v rámci celej Podunajskej nížiny za päť mesiacov napršalo toľko, ako 

zvykne napršať za celý rok. Zatopilo polia, bol problém s úrodou a na jeseň zasa s orbou. 

Pribúdajúcimi rokmi rastie aj vzostup teploty, pričom podľa odhadov by do konca 21. storočia mala 

teplota v našich podmienkach stúpnuť o štyri stupne v porovnaní s obdobím rokov 1961 až 1990. 

A od roku 1994 pribúdajú zrážky, i keď sa striedajú suchšie a daždivejšie roky. Dôsledky 

otepľovania je tak cítiť v každej sfére. Nezvyčajné podmienky tohto roka, kombinácia veľkého 

tepla a výdatných dažďov, priali škodcom. Tento rok bol vypuklým príkladom toho, ako môžu 

plesne poškodiť úrodu. Stalo sa to s jablkami, kukuricou, hroznom. O úrodu prišli aj mnohí naši 

záhradkári, výdatné dažde uškodili aj paradajkám či viniču. U nás je ročný teplotný režim nastavený 

tak, aby škodcovia neprežili mrazy počas zimy. No ak mrazy nie sú a škodcovia prežijú, môžu 

spôsobiť vážne problémy, napríklad také myši na poliach, ktorých bolo v tomto roku neúrekom. 

Možno je dobré podotknúť, že viacerí z nás si myslia, že klimatická zmena je zavinená 

predovšetkým človekom. Každý z nás by sa mal začať správať racionálnejšie, a to by určite 

pomohlo. Aj keď sa veľká časť spoločnosti sťažuje, v skutočnosti patríme medzi bohaté regióny 

sveta, ktoré majú skoro všetko dostupné. A preto by sme si mali všetko viac vážiť.  

Intenzívnejšie dažde a extrémnejšie suchá  

Mnohé štúdie dospeli k záveru, že bez globálneho otepľovania by k mnohým extrémnym prejavom 

počasia buď vôbec nedošlo, alebo by sa neprejavili tak výrazne. Javy ako vlny horúčav, povodne, 

extrémne zrážky či sucho, prichádzajú omnoho častejšie ako predtým. Tieto prejavy a dôsledky 

extrémneho počasia sa netýkajú len našej oblasti, ale sa zjavne zhoršujú prakticky všade na Zemi. 

Je síce pravda, že povodne, vysoké zrážky a teplotné rekordy sa prejavovali už v minulosti, no 

súčasný stav je predsa len v niečom výnimočný. Situácie, ktoré sa ešte pred 50 rokmi vyskytovali 

s dobou opakovania raz za 100 rokov, sa dnes vyskytujú raz za 50, či dokonca v niektorých 

prípadoch 20 rokov. Ani v tomto roku nás extrémy neobišli. Tak napríklad v priebehu leta 2014 

sme mohli spozorovať častý výskyt mimoriadne vysokých zrážok počas búrok.  
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Rekordy roku 2014 u nás: 

- teplota 36 stupňov Celzia bola u nás nameraná už 10. júna, a to bol len začiatok leta, 

- chýbal sneh –  v tomto roku môžeme hovoriť o tom, že v našej oblasti sme síce sneh dlho 

očakávali, no ten nie a nie prísť a napokon ani neprišiel, 

- rok 2014 sa môže pochváliť mimoriadne skorým príchodom jari, už začiatkom marca boli 

prekonané teplotné rekordy u nás, príroda sa zobudila zo zimného spánku o tri týždne skôr ako je 

oficiálny príchod jari, 

- zima bola tiež mimoriadne teplá, čo sa odzrkadlilo aj na úsporách v kúrení domácností, 

- priemerná mesačná ročná teplota sa v našej oblasti oproti minulým rokom opäť zvýšila a dosiahla 

hodnotu viac ako 12,1 stupňa Celzia. 

 

Hospodárenie obce 

 

 V rámci kultúrnej činnosti sa uskutočnil ,,október – mesiac úcty k starším. Pri tejto 

príležitosti obec vyčlenila čiastku 900 eur a zakúpila poukážky na nákup potravín v obchodnom 

reťazci COOP Jednota. 60 dôchodcov tak dostalo poukážku v hodnote 15 eur / na jedného 

dôchodcu. Boli tiež zakúpené balíčky deťom pri príležitosti sviatku svätého Mikuláša, na MDD 

bolo z rozpočtu obce vyčlenených 200 eur. Obec organizovala  aj 4. ročník turnaja v plážovom 

volejbale, či priateľský futbalový zápas na hody. V rámci týchto športových aktivít vznikli náklady 

na občerstvenie a rôzne darčeky.  

 Obec odkúpila časť nehnuteľnosti od pani Prisky Csukovej, na ktorej stojí zvonica,  

o výmere 9 m2 za vopred dohodnutú cenu, a to 4 eurá za bežný m2, za účelom rekonštrukcie 

spomínanej pamiatky.  

 Na účely obecných akcií starosta zakúpil dva stany s rozmermi 6x3 m.  

 Obecný úrad zabezpečil udržiavacie práce na miestnom cintoríne, bola zakúpená 

a vymenená vstupná veľká brána, ako i malá bránka na opačnej strane cintorína a vyasfaltovaná 

príjazdová cesta k domu smútku. Obec táto investícia stála 1413, 93 eura.   

 Obec v tomto roku splatila poslednú splátku dlhodobého bankového úveru, ktorým 

v minulosti zabezpečila dokončenie a sprevádzkovanie novovybudovaného polyfunkčného domu – 

kultúrneho domu. Posledná splátka činila sumu 3200,50 eur.  

 

Údaje o plnení rozpočtu obce: 
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Rozpočet obce sa vnútorne člení na  

–    bežné príjmy a bežné výdavky 

- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky 

- finančné operácie 

 

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2014: 

 

 

Rozpočet príjmov celkom / 

plnenie 

bežné príjmy 73467,16 

kapitálové príjmy 0,00 

finančné operácie 0,00 

zostatok prostriedkov 

z minulého roka 

0,00 

spolu 73467,16 

 

Rozpočet výdavkov celkom / 

plnenie 

bežné výdavky 63917,01 

kapitálové výdavky 1458,93 

Finančné operácie /splácanie 

bankových úverov 

3200,50 

spolu 68576,44 

Rozdiel / výsledok 

hospodárenia 
                                                                           4890,72 

 

 

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

1. - kolo 

 

Dňa 15. marca sa so začiatkom o 7.00 hod. v rámci celého Slovenska konali voľby do 

budúceho prezidenta Slovenskej republiky . Občania mohli odovzdať svoje hlasy do 22.00 hod. 

večer.   

Členovia okrskovej komisie v Hornom Piale: 

 

Predseda volebnej komisie:    Valéria Leváková      

Členovia volebnej komisie:    Viliam Mikeš – podpredseda volebnej komisie  

      Zuzana Krivočenková  

      Jozef Majer 

      Róbert Sebestyén 
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Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky: 

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov   237 

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky     114 

Počet odovzdaných obálok         114 

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov    114  

 

Zoznam kandidátov pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky a počet platných hlasov 

odovzdaných jednotlivým kandidátom:   

BÁRDOS Gyula           38 

BEHÝL Jozef, Mgr.            0 

ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr.           0 

FICO Róbert, doc. JUDr., CSc        12 

FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS          2 

HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr.          1 

JURIŠTA Ján, PhDr.            0 

KISKA Andrej, Ing.           14 

KŇAŽKO Milan                                                     16 

MARTINČKO Stanislav           0 

MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc.          0 

MEZENSKÁ Helena, Mgr.                      2 

PROCHÁDZKA Radoslav, JUDr., PhD.        29 

ŠIMKO Jozef, JUDr.             0 

 

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

2. - kolo 

Vzhľadom na to, že v prvom kole prezidentských volieb nebol jednoznačný víťaz, bolo 

nutné druhé kolo, do ktorého postúpili dvaja najlepší s najvyššími počtami hlasov. 

Dňa 29. marca sa so začiatkom o 7.00 hod. konalo II. kolo volieb prezidenta Slovenskej 

republiky. Druhé kolo volieb je zakotvené v zákone. Ak žiadny z kandidátov na prezidenta  nezíska 

nadpolovičnú väčšinu hlasov, do druhého kola postúpia tí dvaja kandidáti, ktorí v 1. kole získali 

najviac hlasov. Občania mohli odovzdať svoje hlasy do 22.00 hod.  

Do druhého kola volieb postúpili títo dvaja kandidáti: FICO Róbert, doc. JUDr., CSc., 

KISKA Andrej, Ing. . 
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Členovia okrskovej volebnej  komisie v Hornom Piale: 

Predseda volebnej komisie:    Valéria Leváková      

Členovia volebnej komisie:    Viliam Mikeš – podpredseda volebnej komisie 

      Zuzana Krivočenková    

      Jozef Majer 

      Róbert Sebestyén 

 

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky: 

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov   237 

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky     126 

Počet odovzdaných obálok         126 

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov    126  

  

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov 

FICO Róbert, doc. JUDr., CSc. – (SMER – SD)        22 

KISKA Andrej, Ing. – (nezávislý kandidát)                 104   

              

Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky v rámci celého Slovenska  

 

 

Meno a priezvisko 

Počet 

platných 

hlasov v 1. 

kole  

 

Percentuálna 

úspešnosť 

Počet 

platných 

hlasov v 2. 

kole 

 

Percentuálna 

úspešnosť 

FICO Róbert, doc. 

JUDr., CSc. (SMER –

SD) 

 

531 919 

 

28,00 % 

 

893 841 

 

40,6 % 

 

KISKA Andrej, Ing. 

Nezávislý kandidát 

 

455 996 

 

24,00 % 

 

1 307 065 

 

59,4 % 

 

 Víťazom a prezidentom Slovenskej republiky sa stal Ing. Andrej Kiska. 

 

 

 VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU  
 

Dňa 24. mája sa so začiatkom o 7.00 hod. v rámci celého Slovenska konali voľby do 

Európskeho parlamentu . Občania mohli odovzdať svoje hlasy do 22.00 hod. večer.   

Členovia okrskovej komisie v Hornom Piale: 
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Predseda volebnej komisie:    Róbert Sebestyén       

Členovia volebnej komisie:    Jozef Kiss  

      Peter Izsoff PhDr.   

      Valéria Leváková 

      Zsolt Macák 

 

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky: 

Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov   229 

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky         30 

Počet odovzdaných obálok           30  

Počet platných odovzdaných hlasov spolu          29 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu: 

 

Por. 

č. 

 

Politická strana, politické hnutie, koalícia 

Počet 

hlasov 

1 NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana 1 

2 Kresťanskodemokratické hnutie 0 

3 SMER – sociálna demokracia 3 

4 Slovenská ľudová strana 0 

5 Národ a Spravodlivosť – naša strana 0 

6 Magnificat Slovaka 0 

7 DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA 0 

8 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA 0 

9 Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata 

Szővetség 

0 

10 Strana TIP 0 

11 Ľudová strana Naše Slovensko 0 

12 EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA 0 

13 NOVÝ PARLAMENT 0 

14 MOST - HÍD 7 

15 Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA 0 

16 Strana demokratického Slovenska 1 

17 Strana zelených 0 
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18 VZDOR – strana práce 0 

19 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 1 

20 PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ 0 

21 Sloboda a Solidarita 1 

22 Strana moderného Slovenska 0 

23 Komunistická strana Slovenska 1 

24 ÚSVIT 0 

25 Strana občianskej ľavice 0 

26 Slovenská národná strana 0 

27 Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana 1 

28 PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľudová strana 0 

29 Strana maďarskej komunity – Magyar  Kőzősség Pártja 13 

  

 

 KOMUNÁLNE VOĽBY  
                                       Voľba starostu obce a obecného zastupiteľstva 

 

Dňa 15. novembra 2014 sa uskutočnili voľby do orgánov miestnych samospráv, t.j. 

poslancov do obecného zastupiteľstva a voľba starostu obce.  

 Predseda volebnej komisie:   Valéria Leváková       

Členovia volebnej komisie:   Zuzana Krivočenková, Ing.  

      Jozef Kiss 

      Priska Csuková     

      Miroslava Maračeková 

V obci sa zistili tieto výsledky:  

Počet volebných obvodov         1 

Počet volebných okrskov         1 

Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania   1 

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov             229 

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky               138 

Počet odovzdaných obálok                                      138 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného               

zastupiteľstva                 133 
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Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť                 5 

Počet zvolených poslancov                  5 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce        119 

 

 Na funkciu starostu obce kandidoval iba jeden kandidát:   

1. Ľudovít Húdik – nezávislý kandidát 

 

S počtom získaných platných hlasov 119 bol za starostu obce zvolený pán Ľudovít Húdik.  

 

Pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo odovzdaných 133 platných hlasovacích lístkov, 5 

hlasovacích lístkov bolo posúdených ako neplatné.  V súlade s novelou zákona č. 390/1990 Z.z. 

podľa § 11 ods. 3 bolo schválené na 18. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Hornom Piale dňa 8. 

augusta 2014, že Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial bude mať v nasledujúcom volebnom 

období 5 členov, čo je maximálny počet pre obce do 500 obyvateľov. Kandidátnu listinu pre voľby 

do OZ podali tri politické strany: Most Híd,  SMK – MKP a SMER – SD i dvaja nezávislí 

kandidáti: 

 

Z celkového počtu 10 kandidátov bolo zvolených 5 poslancov a to: 

 

1. Ernest Maraček ml., 25 r., vodič, nezávislý kandidát   získal  73 hlasov 

2. Peter Levák, 32 r., klampiar, MOST - HÍD    získal 67 hlasov 

3. Jana Kissová, 35 r., zdravotná sestrička, MOST-HÍD   získala 65 hlasov 

4. Margita Maračeková, 49 r., ošetrovateľka hosp.zvierat, SMER - SD získala 63 hlasov 

5. Alexander Varga, 49 r., traktorista, nezávislý kandidát   získal 59 hlasov 

 

Neboli zvolení nasledovní kandidáti: 

 

6. Peter Vicze, 34 r., súkromne hospodáriaci roľník, SMK- MKP  získal 55 hlasov 

7. Monika Szántóová Mgr., 29 r., učiteľka, MOST – HÍD   získala 53 hlasov 

8. Zsolt Macák, 38 r., vodič, SMK – MKP     získal 50 hlasov 

9. Róbert Sebestyén, 30 r., technik, MOST – HÍD    získal 35 hlasov 

10. Peter Fabián, 54 r., živnostník, MOST – HÍD    získal 27 hlasov 

 


