Zápisnica
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 16.02.2017
prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
Schválenie programu 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial
Kontrola plnenia uznesení
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016
Správa hlavného kontrolóra o kontrole sťažností za rok 2016
Správa inventarizačnej komisie o vykonanej inventarizácii majetku k 31.12.2016
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Horný Pial o Prevádzkovom poriadku
pohrebiska
9. Prehodnotenie cenníka prenájmu kultúrneho domu
10. Návrh na zrušenie Platového a odmeňovacieho poriadku obce z roku 2004
11. Žiadosť o poskytnutie dotácie Centru voľného času v Leviciach
12. Žiadosť o poskytnutie dotácie Reformovanej kresťanskej cirkvi
13. Rôzne informácie starostu obce a organizačné opatrenia
14. Interpelácie poslancov
15. Diskusia
16. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce prítomných privítal a rokovanie zahájil o 17:00 hod. Konštatoval, že sú
prítomní všetci poslanci OZ, čím je zasadnutie uznášania schopné. Privítal aj p. Irenu Szántóovú,
ktorá prišla v súvislosti so žiadosťou Reformovanej kresťanskej cirkvi o dotáciu na
dofinancovanie rekonštrukcie kostola.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starosta obce určil za zapisovateľku p. Adrianu Szántó. Za overovateľa zápisnice starosta
obce určil p. Janu Kissovú. Za členov návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení p. Peter
Levák, Ernest Maraček a Alexander Varga.
3.

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia a navrhol, aby bod
rokovania č.12 bol posunutý pred bod č. 4. Poslanci návrh programu aj so zmenou poradia
prerokovávaných bodov bol jednohlasne schválili. Návrh programu bol na úradnej tabuli obce a na
domovskej internetovej stránke obce zverejnený od 09.2.2017 do 16.2.2017.

1

4. Žiadosť o poskytnutie dotácie Reformovanej kresťanskej cirkvi
Reformovaná kresťanská cirkev - cirkevný zbor v Hornom Piale doručila dňa 9.12.2016
Obecnému úradu žiadosť o poskytnutie dotácie na dofinancovanie rekonštrukcie veže a fasády
kostola v Hornom Piale v sume 2000,00 Eur. V rovnaký deň na zasadnutí OZ boli poslanci o tejto
žiadosti starostom obce informovaní a bolo dohodnuté, že prerokovanie žiadosti bude zaradené do
programu najbližšieho zasadnutia OZ, t.j. dnes. Kurátorka cirkvi p. Irena Szántóová predniesla
žiadosť cirkevného zboru a vysvetlila okolnosti za ktorých rekonštrukcia strechy a fasády veže
kostola prebiehala, ako sa navýšili výdavky a ktoré práce bolo nevyhnutné vykonať, v dôsledku
čoho nedokázali vykryť všetky výdavky zo zdrojov, ktoré mali k dispozícii. Nakoľko im zostáva
uhradiť faktúra za tesárske práce a bolo by potrebné vrátiť aj prostriedky požičané zo súkromných
zdrojov, žiadajú obecné zastupiteľstvo o odsúhlasenie dotácie v sume 2000 Eur. Po prerokovaní
poslancami obecné zastupiteľstvo dospelo k jednotnému názoru a poskytnutie dotácie v sume
2000 Eur jednohlasne schválilo.
5. Kontrola plnenia uznesení
Kontrola plnenia prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial
z predchádzajúcich rokovaní sa vykonáva v súlade s platným Rokovacím poriadkom Obecného
zastupiteľstva obce Horný Pial zo dňa 21.01.2011.
Na 11. zasadnutí OZ dňa 9.12.2016 bolo prijatých 9 uznesení, ktoré mali zväčša charakter
schvaľovací alebo vzatia na vedomie.
Uznesením č. 120/2016 Obecné zastupiteľstvo obce
Horný Pial rozhodlo o opätovnom prerokovaní žiadosti Reformovanej kresťanskej cirkvi v
Hornom Piale o poskytnutie dotácie na dofinancovanie rekonštrukcie kostola na najbližšom
zasadnutí obecného zastupiteľstva, čo sa práve uskutočnilo.
Informácie, ktoré odzneli v tomto bode rokovania všetci prítomní poslanci vzali na
vedomie.
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný Pial je kontrolór povinný
predložiť na rokovanie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial v súlade s ustanovením § 18f
ods.1 písm. e) Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, t.j. do 60
dní po uplynutí kalendárneho roku.
V priloženej správe sa uvádza predmet vykonaných kontrol, cieľ a kontrolované obdobie
a informácie o iných odborných činnostiach, ktoré hlavný kontrolór v priebehu roka 2016 vykonal.
Keďže o všetkých vykonaných kontrolách hlavný kontrolór priebežne informoval poslancov na
zasadnutiach obecného zastupiteľstva, prítomní poslanci k predkladanej správe nemáme otázky
ani pripomienky, jednohlasne ju vzali na vedomie.
7. Správa hlavného kontrolóra o kontrole sťažností za rok 2016
Správa o kontrole vybavovania sťažností podaných Obci Horný Pial v roku 2016 je
predkladaná na rokovanie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial v súlade s ustanovením §
18f ods.1 písm. d) Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
V priloženej správe hlavný kontrolór uvádza, že v roku 2016 obci neboli doručené žiadne
sťažnosti, preto nebolo možné ich kontrolu ani vykonať. Prítomní poslanci obecného
zastupiteľstva správu hlavného kontrolóra jednohlasne vzali na vedomie.
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8. Správa inventarizačnej komisie o vykonanej inventarizácii majetku obce k
31.12.2016
Správa o výsledkoch inventarizácie je predkladaná v súlade s § 11 ods.4 a) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe ktorého obecné
zastupiteľstvo kontroluje hospodárenie s majetkom obce. Inventarizačná komisia v zložení:
1. Ernest Maraček, poslanec
predseda komisie
2. Szántó Adriana, sam.referent
člen komisie
3. Alexander Varga, poslanec
člen komisie
vykonala riadnu fyzickú a dokladovú inventarizáciu všetkého majetku obce (dlhodobého
hmotného majetku, drobného majetku, zásob, krátkodobých a dlhodobých pohľadávok, záväzkov,
rozdielu majetku a záväzkov, oprávok, krátkodobého finančného majetku, zúčtovacích vzťahov,
časového rozlíšenia, operatívnej evidencie, podsúvahových účtov) v dňoch 28.12.2016 -15.1.2017
na základe Príkazu starostu obce č. 478/2016 zo dňa 14.11.2016 v zmysle zákona č.431/2002 Z.z.
o účtovníctve v z.n.p. Inventarizácia bola vykonaná v priestoroch budovy Obecného úradu,
Kultúrneho domu, Domu smútku a Prezliekarní TJ na futbalovom ihrisku, v garáži a v obecnom
parku. Inventarizačná komisia konštatuje, že všetok hmotný majetok je riadne vedený
a evidovaný v inventárnej knihe, na inventárnych kartách a v knihe materiálových zásob. Neboli
zistené žiadne závažné poškodenia majetku ani žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy
súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a v analytických
evidenciách.
Poslanci k predloženej správe nemali žiadne pripomienky ani otázky a jednohlasne ju
vzali na vedomie.
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Horný Pial o Prevádzkovom poriadku
pohrebiska
Dôvodom návrhu na schválenie VZN, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok
pohrebiska obce Horný Pial je prispôsobenie právnych úprav k zákonu č. 131/2010 Z.z. o
pohrebníctve v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 131/2010 Z.z.).
Obec v zmysle vyššie uvedeného právneho predpisu schvaľuje prevádzkový poriadok
pohrebiska, nariaďuje zrušenie pohrebiska podľa § 23 ods. 1, zabezpečuje v súlade s osobitným
predpisom (zákon SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších) plnenie činností na
úseku pohrebníctva. V zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. Prevádzkový poriadok
pohrebiska schvaľuje obec všeobecne záväzným nariadením. Prevádzkový poriadok pohrebiska
musí byť verejnosti prístupný na mieste obvyklom na pohrebisku.
Prevádzkový poriadok pohrebiska musí obsahovať náležitosti v súlade s § 18 ods. 1 zákona
č. 131/2010 z.z.
Upravuje rozsah poskytovaných služieb na pohrebisku, povinnosti
prevádzkovateľa, podrobnosti o pochovávaní a ukladaní tiel do hrobu, o prenájme hrobových
miest, povinnosti nájomcov, správanie sa návštevníkov, práce na hroboch, vysádzanie stromov,
kríkov, umiestňovanie lavičiek, spôsob nakladanie s odpadmi, prevádzku (údržbu a upratovanie)
Domu smútku.
Súčasťou prevádzkového poriadku je cenník poskytovaných služieb a plán pohrebiska.
Novým PP a VZN sa ruší pôvodné VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska č. 2/2007.
Poslanci prerokovali jednotlivé ustanovenia navrhovaného prevádzkového poriadku a tiež
navrhovaný cenník za poskytované služby – za prenájom hrobových miest a prenájom domu
smútku. V minulosti bolo uznesením obecného zastupiteľstva schválené, že za hroby staršie ako
30 rokov od posledného pohrebu obec nebude vyberať nájomné. Ak by následne bolo do tohto
hrobu uložené telo, nájom za hrobové miesto by sa obnovil. Táto klauzula bude do prevádzkového
poriadku zapracovaná.
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Následne sa pristúpilo k hlasovaniu a prítomní poslanci Všeobecne záväzným nariadením
č.1/2017 jednohlasne schválili Prevádzkový poriadok pohrebiska. V súvislosti s úpravami
prevádzkového poriadku vzniká potreba prepracovania zmluvy s prevádzkovateľom cintorína p.
Pastorkom zo Želiezoviec, s ktorým má obec uzatvorenú zmluvu
10. Prehodnotenie cenníka prenájmu kultúrneho domu
Obec hospodári so svojím majetkom v súlade so zákonom č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí
a v súlade s vlastnými schválenými Zásadami hospodárenia. Kultúrny dom sa prenajíma
fyzickým osobám a právnickým osobám formou krátkodobého prenájmu za odplatu, okrem
prenájmu spoločenským, politickým organizáciám, cirkevným zborom a športovým klubom
registrovaným na území obce. Keďže aktuálny sadzobník platieb vyberaných obcou nerozlišuje či
sa prenájom uskutočňuje vo vykurovacom alebo v letnom období a teda nie je v súlade s nákladmi
na prevádzku objektu, starosta obce navrhol opätovne prerokovať a schváliť sadzby a podmienky
prenájmu KD. Posledný sadzobník platieb vyberaných obcou za prenájom hnuteľného
a nehnuteľného majetku obce bol schválený dňa 8.4.2011 uznesením č.16/2011. Prenájom domu
smútku upravuje prevádzkový poriadok pohrebiska, ktorý bol práve schválený. Upravená cena za
prenájom veľkej sály kultúrneho domu vo vykurovacom období bude 50,00 Eur a mimo
vykurovacieho obdobia 35,00 Eur a prenájom kuchyne 10,00 Eur. Cena je vrátane energií,
prenájmu potrebného zariadenia, t.j. stolov, stoličiek, obrusov aj potrebného servisu (riadov).
Priestory bude povinný nájomca po akcii po sebe upratať od hrubých nečistôt, použité riady vrátiť
čisté (umyté v umývačke riadu na mieste). Ostatné upratovanie priestorov a čistenie použitých
obrusov zabezpečuje obec. Od platenia za prenájom priestorov zostávajú oslobodené spoločenské
organizácie, politické strany a hnutia a cirkevné zbory a športové kluby registrované na území
obce. Servis – riady sa mimo objekt kultúrneho domu nebudú požičiavať. Stoly a stoličky obec
požičia aj mimo objekt KD na použitie občanmi obce bezodplatne. V prípade poškodenia
požičaného majetku je nájomca povinný vzniknutú škodu obci nahradiť.
Vyššie uvedené podmienky prenájmu majetku obce poslanci jednohlasne schválili.
11. Návrh na zrušenie Platového a odmeňovacieho poriadku obce z roku 2004
Obec odmeňuje svojich zamestnancov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Keďže naša obec postupuje v súlade s týmto zákonom v aktuálnom znení
a v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa
nie je potrebné ďalšie podmienky
odmeňovania upravovať vlastným poriadkom. Z uvedeného dôvodu navrhujeme OZ Platový
a odmeňovací poriadok schválený obecným zastupiteľstvom uznesením č. 5/04 dňa 14. 2. 2004
zrušiť. Keďže z prítomných poslancov nemal nikto žiadne pripomienky, zrušenie Platového
a odmeňovacieho poriadku jednohlasne schválili.
12. Žiadosť o poskytnutie dotácie Centru voľného času v Leviciach
Mesto Levice ako zriaďovateľ Centra voľného času zaslalo obci Návrh zmluvy
o spolufinancovaní CVČ, nakoľko v minulom roku navštevovali toto zariadenie deti z našej obce.
Obecný úrad preveril záujem u rodičov týchto detí a bolo potvrdené, že v roku 2017 sa aktivít v
CVČ pravdepodobne zúčastňovať nebudú. V zmysle uvedeného obecného zastupiteľstvo sa
uznieslo, že na financovanie CVČ v Leviciach obec neprispeje.
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13. Rôzne informácie starostu obce a organizačné opatrenia
a) Starosta obce informoval prítomných, že je spustená obnovená internetová stránka obce
www.hornypial.sk a že v súlade s infozákonom a so zákonom o používaní jazykov
národnostných menšín sa pracuje aj na jej maďarskej mutácii. Jednoduché informácie sa
prekladajú svojpomocne, no zložitejšie odborné texty bude potrebné dať preložiť do
maďarského jazyka prekladateľovi. V súvislosti s tým sme vyžiadali cenové ponuky od 5
prekladateľov, pričom ceny za preklad jednej normostrany sa pohybujú od 11 – 20 Eur. Keďže
sa jedená o veľké množstvo dokumentov, ktoré na stránke zverejnené v SJ sú, do maďarčiny
sa budú prekladať postupne iba tie najdôležitejšie texty, ako sú štatút obce, informácie „Ako
vybaviť“ jednotlivé životné situácie a tlačivá ktoré obec používa v slovenskom jazyku, aby
boli dvojjazyčné a informácie v súlade s §5a zákona č. 184/1999 Zb. o používaní jazykov
národnostných menšín. §5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
pojednáva o tom, čo musia povinné osoby (obce) zverejniť a v §6 ods. 5) určuje, že v obciach,
ktoré sú vymedzené osobitným zákonom, povinná osoba zverejní tieto informácie aj v jazyku
národnostných menšín. Ak takáto obec zverejňuje informácie podľa § 5 spôsobom
umožňujúcim hromadný prístup, je povinná ich uvádzať aj v jazyku národnostných menšín.
b) V ďalšom bode rokovania starosta obce poslancov informoval o doručení Dodatku k zmluve
o spoločnom hlavnom kontrolórovi obce, z dôvodu že JUDr. Marek Keller bol zvolený za
hlavného kontrolóra aj meste Dudince a v obci Hontianska Vrbica. Z uvedeného dôvodu nás
starosta obce Tekovské Lužany žiada o schválenie tohto dodatku. Poslanci obecného
zastupiteľstva dodatok zmluvy a zmluvu v jeho úplnom znení jednohlasne schválili.
14. Interpelácie poslancov
Do dnešného zasadnutia OZ neboli predložené žiadne písomné interpelácie poslancov.
15. Diskusia
Neboli zaznamenané žiadne diskusné príspevky.
16. Záver
Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 19:00
hod. rokovanie ukončil.

V Hornom Piale, dňa 16.02.2017
Zapísala: Adriana Szántó
Ľudovít H ú d i k
starosta obce
Overila :
Jana Kissová, poslankyňa :
...........................................
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UZNESENIE
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného
dňa 16.02.2017
uznesenie č.121/2017 –

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím poriadkom
obecného zastupiteľstva
volí
za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa 16.2.2017
poslancov p. Petra Leváka, Ernesta Maračeka a Alexandra Vargu.
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 (Levák, Kissová, Maraček, Varga, Maračeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 17.02.2017
uznesenie č.122/2017 –

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s § 12 ods.5 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje
program 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Pial.
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 (Levák, Kissová, Maraček, Varga, Maračeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 17.02.2017
uznesenie č.123/2017 –

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial v súlade so zákonom
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a v súlade s VZN
obce Horný Pial č. 5/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
schvaľuje
poskytnutie dotácie Reformovanej kresťanskej cirkvi Cirkevnému zboru
v Hornom Piale na dofinancovanie rekonštrukcie veže a fasády kostola
v sume 2000,00 EUR.
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 (Levák, Kissová, Maraček, Varga, Maračeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 17.02.2017

uznesenie č. 124/2017 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

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

V Hornom Piale, dňa 17.02.2017
uznesenie č. 125/2017 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial v súlade s § 18f ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
„Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný Pial
za rok 2016“.
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 (Levák, Kissová, Maraček, Varga, Maračeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 17.02.2017

uznesenie č. 126/2017 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial v súlade s § 18f ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
„Správu hlavného kontrolóra Obce Horný Pial o kontrole
vybavovania sťažností za rok 2016“.
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 (Levák, Kissová, Maraček, Varga, Maračeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 17.02.2017

uznesenie č. 127/2017 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
berie na vedomie
Správu o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov obce Horný Pial k 31.12.2016.
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 (Levák, Kissová, Maraček, Varga, Maračeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 17.02.2017

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č. 128/2017 -

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
A. prerokovalo
návrh prevádzkového poriadku pohrebiska obce Horný Pial, ako aj
cenník za prenájom hrobových miest a domu smútku s márnicou.
B. sa uznáša
na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial o
schválení Prevádzkového poriadku pohrebiska obce Horný Pial.
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 (Levák, Kissová, Maraček, Varga, Maračeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 17.02.2017

uznesenie č. 129/2017 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial v súlade so zákonom č.
138/1991 Z.z. o majetku obcí a v súlade s vlastnými schválenými
Zásadami hospodárenia
A. prerokovalo
podmienky krátkodobého prenájmu priestorov a zariadenia
kultúrneho domu
B. schvaľuje
Sadzobník platieb a podmienky krátkodobého prenájmu
nehnuteľného majetku obce na základe občiansko-právnych
vzťahov.
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 (Levák, Kissová, Maraček, Varga, Maračeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 17.02.2017

uznesenie č. 130/2017 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial v súlade s § 11 ods. 4
zákona č. 369/1991 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien ruší
Platový a odmeňovací poriadok obce Horný Pial zo dňa 14.2.2004.
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 (Levák, Kissová, Maraček, Varga, Maračeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 17.02.2017

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č. 131/2017 -

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial neschvaľuje poskytnutie
príspevku Mestu Levice na spolufinancovanie záujmovej činnosti
detí v CVČ Levice.
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 (Levák, Kissová, Maraček, Varga, Maračeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 17.02.2017

uznesenie č. 132/2017 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial neschvaľuje poskytnutie
príspevku Mestu Levice na spolufinancovanie záujmovej činnosti
detí v CVČ Levice.
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 (Levák, Kissová, Maraček, Varga, Maračeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 17.02.2017

uznesenie č. 133/2017 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s § 18b § 20a zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schvaľuje
podpísanie dodatku k uzatvorenej zmluve s obcami Tekovské
Lužany, Čaka, Dolný Pial, Dudince a Hontianska Vrbica o výkone
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré obce .
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 (Levák, Kissová, Maraček, Varga, Maračeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 17.02.2017

uznesenie č. 134/2017 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial berie ma vedomie
informácie, ktoré odzneli v bode Rôzne.
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 (Levák, Kissová, Maraček, Varga, Maračeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 17.02.2017

Ľudovít Húdik, starosta obce
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