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Z á p i s n i c a  

 
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 18.05.2017 

 

prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Program:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice 

3. Schválenie programu 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial   

4. Kontrola plnenia uznesení  

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách    

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017  

7. Návrh Záverečného účtu a rozpočtového hospodárenia Obce Horný Pial za rok 2016 

a stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce   

8. Individuálna výročná správa Obce Horný Pial za rok 2016 

9. Návrh uznesenia o použití rezervného fondu obce na úhradu záväzkov bežného rozpočtu 

ktoré vznikli v predchádzajúcom rozpočtovom roku 

10. Správa o plnení rozpočtu Obce Horný Pial za I. štvrťrok 2017 

11. Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obce č. 1/2017 

12. Správa o plnení Programu rozvoja obce za rok 201 

13. Projekt Detské ihrisko – žiadosť o dotáciu zo 

14. Rôzne  informácie starostu obce a organizačné opatrenia 

15. Interpelácie poslancov 

16. Diskusia 

17. Záver 

   

1. Otvorenie zasadnutia 

 

Starosta obce prítomných privítal a rokovanie zahájil o 17:00 hod. Konštatoval, že sú prítomní 

4 poslanci OZ, čím je zasadnutie uznášania schopné.  Ospravedlnený je poslanec p. Varga z dôvodu 

pracovných povinností.  

 

2.  Určenie zapisovateľa  a  overovateľa zápisnice,  voľba návrhovej komisie 

 

  Starosta obce určil za  zapisovateľku  p. Adrianu Szántó.  Za overovateľa zápisnice starosta 

obce určil p. Margitu Maračekovú. Za členov návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení  p. Peter 

Levák, Ernest Maraček a Jana Kissová.   
 

3.   Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia. K predloženému návrhu 

neboli pripomienky ani pozmeňovacie návrhy a poslanci program rokovania jednohlasne schválili. 

Návrh programu bol na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej stránke obce zverejnený 

16.5.2017. 
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4. Kontrola plnenia uznesení  

 

     Kontrola plnenia prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva obce  Horný Pial 

z predchádzajúcich rokovaní sa vykonáva v súlade s platným Rokovacím poriadkom Obecného 

zastupiteľstva obce Horný Pial  zo dňa 21.01.2011. 

      Na 12. zasadnutí OZ dňa 16.2.2017 bolo prijatých 14 uznesení, ktoré mali zväčša charakter 

schvaľovací alebo vzatia na vedomie, všetky uznesenia boli splnené.    

      Informácie, ktoré odzneli v tomto bode rokovania všetci prítomní poslanci vzali na vedomie.  

 

5. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách za obdobie január – apríl 
2017 

 

 Správu o výsledkoch kontrol  hlavného kontrolóra Obce Horný Pial 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 uvedenom období vykonal HK obce dve kontroly, a to v oblasti vyúčtovaní cestovných 

náhrad zamestnancami obce a o obstarávaní a zverejňovaní zákaziek s nízkou hodnotou. Poslancom 

boli predložené obe správy, o ktorých ešte bližšie informoval hlavný kontrolór priamo na zasadnutí. 

Prítomní poslanci k predkladaným správam nemali otázky ani pripomienky a jednohlasne ich vzali 

na vedomie. 

   

6. Plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017 

 

  V zmysle § 18 f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  je povinnosťou hlavného kontrolóra obce predložiť na schválenie obecnému 

zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti 1-krát za šesť mesiacov.  K predloženému návrhu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2017 prítomní poslanci nemali pripomienky a  

zastupiteľstva správu hlavného kontrolóra jednohlasne ho schválili. Súčasne poverili hlavného 

kontrolóra obce JUDr. Mareka Kellera výkonom kontrolnej činnosti podľa Plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra  Obce Horný Pial v 2. polroku 2017 v súlade so zákonom  č. 357/2015 

Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

7. Návrh Záverečného účtu a rozpočtového hospodárenia Obce Horný Pial za rok 2016 

 

  Návrh ,,Záverečného účtu  a rozpočtového hospodárenia Obce Horný Pial za rok 2016“ je 

predložený Obecnému zastupiteľstvu obce Horný Pial  na schválenie v súlade s § 4 ods. 3 písm. b) a 

§ 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a v súlade s § 16 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Pred schválením sa návrh záverečného účtu obce predkladá na 

verejnú diskusiu podľa osobitného predpisu. Návrh Záverečného účtu obce bol zverejnený na 

webovej stránke obce a na úradnej tabuli obce v zákonnej lehote a do stanoveného termínu neboli 

vznesené zo strany občanov žiadne pripomienky.  Návrh Záverečného účtu obce za rok 2016 

poslanci obdržali vopred. Stanovisko hlavného kontrolóra je prílohou materiálu.  Obsah materiálu 

prítomným poslancom bližšie vysvetlila a s výsledkom rozpočtového hospodárenia obce za rok 

2016 oboznámila účtovníčka p. Adriana Szántó. Hlavný kontrolór obce taktiež vysvetlil svoje 

stanovisko k návrhu záverečného účtu obce a navrhol obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný 

účet obce za rok 2016 bez výhrad. Nakoľko nik z prítomných k návrhu záverečného účtu nemal 
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výhrady, pripomienky, ani otázky, starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh uznesenia 

o schválení záverečného účtu bez výhrad a o prerozdelení výsledku rozpočtového hospodárenia 

obce. Prebytok rozpočtu v sume 6 881,35 sa navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu obce. 

Záverečný účet bol poslancami jednohlasne schválený bez výhrad a prebytok rozpočtu 

hospodárenia za rok 2016 bude v plnej výške prevedený na rezervný fond obce.  
  

8. Individuálna výročná správa Obce Horný Pial za rok 2016 

 

 Výročná správa Obce Horný Pial za rok 2016 je predložená Obecnému zastupiteľstvu obce 

Horný Pial  v súlade s § 20 zákona č. 431/2002 o účtovníctve. S bližším obsahom výročnej správy 

prítomných oboznámila účtovníčka p. Adriana Szántó. Pripomienky k obsahu výročnej správy 

neboli vznesené a prítomní poslanci ju vzali na vedomie.   

 

9. Návrh uznesenia o použití rezervného fondu obce na úhradu záväzkov bežného 
rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcom rozpočtovom roku  

 

 

 V súlade s § 10 odsek  (9)  Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy prostriedky rezervného fondu môže obec alebo vyšší územný celok na základe 

rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť aj na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v 

predchádzajúcich rozpočtových rokoch, maximálne v sume prebytku bežného rozpočtu vykázaného 

za predchádzajúci rozpočtový rok. Prebytok bežného rozpočtu za rok 2016 je 7354,57 EUR. 

 Záväzky vykázané v účtovnej závierke za rok 2016 sú nasledovné: 

 

- voči zamestnancom na platoch za december 2016                                      1 951,84 EUR 

- voči poisťovniam a daňovému úradu na odvodoch za december                1 713,80 EUR 

- záväzky voči dodávateľom -  Slovak Telekom a.s.- telefón     3,58  EUR 

                                             Tekovská ekologická s.r.o. – vývoz odpadu   202,10 EUR 

                                              ZsVs a.s. – vodné                                               5,18 EUR                                                

                                                                                                                   ------------------ 

                                              Záväzky celkom:                                          3 876,50 EUR    

           

Poslanci s predloženým návrhom na použitie rezervného fondu súhlasili a návrh uznesenia 

jednohlasne schválili.             

  

10.   Správa o plnení rozpočtu hospodárenia obce za I. štvrťrok 2017 

 

 So správou o štvrťročnom hospodárení obce prítomných oboznámila účtovníčka p. Adriana 

Szántó. Výsledkom rozpočtového hospodárenia obce k 31.3.2017 je prebytok rozpočtu  6 282,25 

EUR. Poslanci nemali k plneniu jednotlivých položiek príjmov, ani k čerpaniu výdavkov 

pripomienky a na výzvu starostu obce hlasovaním výsledok rozpočtového hospodárenia obce za I. 

štvrťrok jednohlasne schválili.  

 

11.   Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obce č. 1/2017  

 

 O zmene rozpočtu obce na rok 2017 rozpočtovým  opatrením č. 1/2017, ktorým sa upravia  

rozpočtované finančné prostriedky v rámci schváleného rozpočtu na rok 2017, presunmi medzi 

jednotlivými položkami rozpočtu na strane bežných aj kapitálových výdavkov, z dôvodu nákupu 
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digitálneho fotoaparátu pre potreby obce, vytvorenia maďarskej mutácie web stránky obce, 

poskytnutia vyššej sumy dotácie Reformovanej kresť. cirkvi ako bolo rozpočtované a z dôvodu 

navýšenia výdavkov na koncesionárskej poplatky RTVS, informoval poslancov starosta obce 

v súlade s § 20 Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami  obce Horný Pial č. 2/2015. 

Rozpočtové opatrenia nemá vplyv na finančné zaťaženie obce.  Informáciu prítomní 

poslanci vzali na vedomie.   

 

12. Správa o plnení Programu rozvoja obce za rok 2016 

 

 Plnenie programu rozvoja obce za rok 2016 bolo vyhodnotené jednoduchou tabuľkou 

formou, ktorá bola predložená aj ako informácia Nitrianskemu samosprávnemu kraju. Tabuľka tvorí 

prílohu materiálov, ktorú poslanci obdržali vopred. Obsah tabuľky bližšie vysvetlila pracovníčka 

OcÚ p. Szántó. Keďže poslanci nemali žiadne doplňujúce otázky, mohlo sa konštatovať, že túto 

správu poslanci vzali na vedomie.  

 

13. Projekt Detské ihrisko – info o podaní žiadosti o dotáciu zo ŠR 

 

 Prostredníctvom Regionálnej rozvojovej agentúry Horné Požitavie zo Zlatých Moraviec 

obec dala vypracovať projekt a žiadosť o dotáciu z úradu vlády na detské ihrisko. Predpokladaný 

rozpočet na realizáciu je 17 tis. EUR, pričom max. možná výška poskytnutej dotácie je 13 tis. EUR, 

čo znamená spoluúčasť obce 4 tis. EUR. Ihrisko by malo byť umiestnené v areáli futbalového 

ihriska. Poslanci po prerokovaní vyjadrili svoj súhlas a realizáciu projektu jednohlasne schválili.  

 

14. Rôzne informácie starostu obce a organizačné opatrenia 

 

a) Starosta obce informoval prítomných o pripravovanom programe na Deň detí, ktorý bude 

tento rok zabezpečený formou výletu autobusom do rozprávkovej dedinky Habakuky na 

Donovaly a to 1. júna 2017. Zúčastniť sa môžu deti do 15 rokov v sprievode jedného rodiča. 

V prípade voľného miesta v autobuse sa bude môcť zúčastniť aj druhý z rodičov detí. 

Vstupné hradí pre všetkých zúčastnených obec.  

b) Starosta obce informoval, že v súlade s programom rozvoja obce a aj na základe havarijného 

stavu prezliekarní na futbalovom ihrisku objednal výmenu okien a vstupných dverí na 

budovu v úhrnnej sume 1840 EUR a svojpomocne vymenil žľaby na budove, zakúpené 

v predajni Hobi za sumu cca 300 EUR. Bolo potrebné vymeniť aj bojler na ohrev teplej 

vody do sprchy, cena bola 140 EUR.  

 

15. Interpelácie poslancov 
 

Do dnešného zasadnutia OZ neboli predložené žiadne písomné interpelácie poslancov.  

16. Diskusia  
 

Neboli zaznamenané žiadne diskusné príspevky.  

17. Záver 
 

Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce  poďakoval prítomným za účasť a o 18:30 

hod. rokovanie ukončil.  
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V Hornom Piale, dňa 18.05.2017 

 

 

 

 

Zapísala: Adriana Szántó 

 

Ľudovít    H ú d i k 

             starosta obce  

 

 

Overila :  

Margita Maračeková, poslankyňa :       

 

........................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

U Z N E S E N I E 

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného 

dňa 18.05.2017 
 

 
uznesenie č.135/2017 –  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím poriadkom 

obecného zastupiteľstva      volí  

za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa 18.5.2017 poslancov 

p. Petra Leváka, Ernesta Maračeka  a Janu Kissovú.  
 

Prítomní: 4 z 5  

Za: 4 (Levák, Kissová, Maraček,  Maračeková)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 23.05.2017     Ľudovít Húdik, starosta obce  
 

 

 

uznesenie č.136/2017 –  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 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Pial. 
 

Prítomní: 4 z 5  

Za: 4 (Levák, Kissová, Maraček,  Maračeková)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 23.05.2017      Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

uznesenie č. 137/2017 -   Obecné zastupiteľstvo  obce Horný Pial      berie na vedomie  

informácie, ktoré boli prerokované v bode č.5 ,,Kontrola plnenia 

uznesení“. 
 

Prítomní: 4 z 5  

Za: 4 (Levák, Kissová, Maraček,  Maračeková)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
 

 
 

V Hornom Piale, dňa 23.05.2017      Ľudovít Húdik, starosta obce  
 

 

 

uznesenie č. 138/2017 - Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial v súlade s § 18f ods. 1 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. po prerokovaní   

 berie na vedomie 

 „Správu o výsledkoch kontrol  hlavného kontrolóra Obce Horný Pial 

za  január - apríl 2017“. 
 

Prítomní: 4 z 5  

Za: 4 (Levák, Kissová, Maraček,  Maračeková)    
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Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 23.05.2017      Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

znesenie č. 139/2017 -  Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial v súlade s § 18f ods. 1  

    zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

    A. prerokovalo 

    návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný  

    Pial na 2. polrok 2017. 

    B. schvaľuje 

    Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný Pial na 2. 

    polrok 2017. 

    C. poveruje 

    hlavného kontrolóra Obce Horný Pial, JUDr. Mareka Kellera,  

    výkonom kontrolnej činnosti podľa Plánu kontrolnej činnosti  

    hlavného kontrolóra  Obce Horný Pial v 2. polroku 2017 v súlade so 

    zákonom  č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 

    a doplnení niektorých zákonov. 

 
 

Prítomní: 4 z 5  

Za: 4 (Levák, Kissová, Maraček,  Maračeková)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
 

 
 

V Hornom Piale, dňa 23.05.2017      Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 
uznesenie č. 140/2017 -  Obecné zastupiteľstvo  obce Horný Pial v súlade s § 4 ods. 3 písm. 

    b) a § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

    v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 zákona 583/2004 Z. z. 

    o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene  

    a doplnení niektorých zákonov 

A. schvaľuje 

    Záverečný účet  a celoročné hospodárenie Obce Horný Pial za rok 

    2016 bez výhrad. 

B. schvaľuje 

    použitie prebytku v sume v sume 1 493,12 EUR, zisteného podľa  

    ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.  

    o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene  

    a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

    a prebytku finančných operácií v sume 5 388,23 EUR   na tvorbu  

    rezervného fondu obce.     

C. berie na vedomie 

    stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu  

    obce za rok 2016. 
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Prítomní: 4 z 5  

Za: 4 (Levák, Kissová, Maraček,  Maračeková)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
 

 

 
 

V Hornom Piale, dňa 23.05.2017      Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

uznesenie č. 141/2017 -  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial  

    berie na vedomie 

    ,,Individuálnu výročnú správu Obce Horný Pial za rok 2016“  

    predloženú v súlade s § 20 zákona č. 431/2002 o účtovníctve. 
 

Prítomní: 4 z 5  

Za: 4 (Levák, Kissová, Maraček,  Maračeková)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
 

 

 
 

V Hornom Piale, dňa 23.05.2017      Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

uznesenie č. 142/2017 -  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s § 10 odsek  (9)  

    Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej  

    samosprávy    

    schvaľuje  

    použitie rezervného fondu obce na úhradu záväzkov bežného  

    rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcom rozpočtovom roku 2016 

    v úhrnnej sume 3 876,50 EUR podľa predloženého návrhu. 

 
Prítomní: 4 z 5  

Za: 4 (Levák, Kissová, Maraček,  Maračeková)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
 
 

 

 

V Hornom Piale, dňa 23.05.2017      Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

uznesenie č. 143/2017 -  Obecné zastupiteľstvo  obce Horný Pial v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) 

    Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

    predpisov 

    A. kontroluje 

    plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie výdavkov v I. štvrťroku 2017 

    B. schvaľuje 

    výsledok rozpočtového hospodárenia Obce Horný Pial za I. štvrťrok 

    2017, ktorým je prebytok 6 282,25  EUR. 
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Prítomní: 4 z 5  

Za: 4 (Levák, Kissová, Maraček,  Maračeková)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
 

 

 
 

V Hornom Piale, dňa 23.05.2017      Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

uznesenie č. 144/2017 -  Obecné zastupiteľstvo  obce  Horný Pial  

    berie na vedomie 

    úpravu rozpočtu hospodárenia obce na rok 2017 rozpočtovým   

    opatrením starostu obce č.1/2017.     
      
 

Prítomní: 4 z 5  

Za: 4 (Levák, Kissová, Maraček,  Maračeková)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
 
 

 

 

V Hornom Piale, dňa 23.05.2017      Ľudovít Húdik, starosta obce  
 

 

uznesenie č. 145/2017 -  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial berie na vedomie predloženú 

    Správu o plnení programu rozvoja  obce Horný Pial za rok 2017. 
    

 
Prítomní: 4 z 5  

Za: 4 (Levák, Kissová, Maraček,  Maračeková)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
 

 

 
 

V Hornom Piale, dňa 23.05.2017      Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

uznesenie č. 146/2017 -  Obecné zastupiteľstvo  obce  Horný Pial  v súlade s § 11 ods.4)  zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  schvaľuje 

    realizáciu projektu Detské ihrisko  v rozpočtovanej sume 17000 Eur 

    v prípade poskytnutia dotácie z úradu vlády SR, so spoluúčasťou  

    financovania 4000 Eur.         
 

Prítomní: 4 z 5  

Za: 4 (Levák, Kissová, Maraček,  Maračeková)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
 

 

 
 

V Hornom Piale, dňa 23.05.2017      Ľudovít Húdik, starosta obce  
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uznesenie č. 147/2017 -  Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial  berie ma vedomie  

    informácie, ktoré odzneli v bode Rôzne. 

      
Prítomní: 4 z 5  

Za: 4 (Levák, Kissová, Maraček,  Maračeková)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
 

 

 
 

V Hornom Piale, dňa 23.05.2017      Ľudovít Húdik, starosta obce  

 


