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Z á p i s n i c a  

 
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 10.11.2017 

 

prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Program:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice 

3. Schválenie programu 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Správa o plnení rozpočtu Obce Horný Pial za 3. štvrťrok 2017 

6. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách  

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o elektronickej komunikácii 

8. Návrh Zásad na vybavovanie sťažností  

9. Rôzne  informácie starostu obce a organizačné opatrenia 

10. Interpelácie poslancov 

11. Diskusia 

12. Záver 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

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

všetci 5 poslanci OZ z celkového počtu 5, takže je zasadnutie uznášaniaschopné zasadnutie uznášania 

schopné.    
 

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 

Vicze, Ernest Maraček a Margita Maračeková. 
 

3.   Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia. Navrhol doplniť program 

rokovania o bod 6. správu hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách za uplynulé obdobie od 

posledného zasadnutia OZ. K predloženému návrhu neboli pripomienky ani pozmeňovacie návrhy 

a poslanci program rokovania aj doplneným bodom rokovania jednohlasne schválili. Návrh programu 

bol na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej stránke obce zverejnený 4.11.2017. 
 

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 15. zasadnutí OZ dňa 21.8.2017 bolo prijatých 10 uznesení, ktoré mali zväčša charakter 

schvaľovací alebo vzatia na vedomie, termínované úlohy uložené neboli. Všetky uznesenia boli 

splnené.    

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



 2 

5. Správa o plnení rozpočtu Obce Horný Pial za 3. štvrťrok 2017 
 

 Plnenie  rozpočtu,  jeho  čerpanie  a  návrh na schválenie výsledku plnenia rozpočtu za 3. 

švrťrok  2017 predkladáme na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu  v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) 

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

k 30.9.2017 je nasledovné: 
 

Bežné príjmy     69 058,07 EUR 

Bežné výdavky            - 59 167,66 

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

Prebytok bežného rozpočtu       9 890,41 
 

Kapitálové príjmy                             0,00 

Kapitálové výdavky              -    347,00 

Finančné operácie                      5 996,50 

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

prebytok rozpočtu celkom   15 539,91 EUR 

 

 K jednotlivým položkám finančného výkazu predniesla stručný komentár účtovníčka OcÚ p. 

Szántó. Prítomní poslanci k predloženej správe nemali otázky ani pripomienky, a výsledok 

hospodárenia - prebytok v sume 15 539,91 eur jednohlasne schválili. 
 

6. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách za obdobie september – 
november  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 jednu kontrolu, a to plnenie povinností obce  v oblasti  

tvorby a vedenia registratúry. Poslancom bola na rokovaní predložená písomná správa HK, ktorej 

obsahom boli JUDr. Kellerom uzrozumení. K predmetnej správe neodzneli žiadne pripomienky ani 

otázky a poslanci je jednohlasne vzali na vedomie. 
   

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o elektronickej komunikácii 

 

 Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov sa 

vzťahuje na výkon verejnej moci elektronicky v rozsahu právomoci orgánu verejnej moci podľa 

osobitných predpisov. Preto je potrebné schváliť všeobecne záväzné nariadenie, ktoré umožní 

poskytovanie elektronických služieb obcou Horný Pial a zosumarizuje nové možnosti elektronickej 

komunikácie medzi obcou a jej obyvateľmi (ako aj ďalšími oprávnenými subjektmi), ktoré vyplynú zo 

sprístupnených elektronických služieb. Návrh VZN vytvára reálne predpoklady pre spôsob výkonu 

verejnej moci obcou elektronickou formou. V zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o e-Governmente 

má zabezpečiť orgán verejnej moci vytvorenie a prevádzku prístupových miest, spoločných modulov a 

agendových systémov. Prístupovým miestom pre výkon verejnej moci sú podľa § 5 ods. 1 zákona o 

eGovernmente okrem iných Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk) a špecializovaného 

portálu DCOM    https://www.dcom.sk/obyvatel .   Podľa § 4 ods. 5 zákona o e-Governmente orgány 

verejnej moci zabezpečujú, aby prístupové miesta, spoločné moduly a agendové systémy v ich správe 

boli vybudované spôsobom, ktorý umožní výkon verejnej moci elektronicky - elektronickými 

prostriedkami v celom rozsahu a v každom štádiu bez toho, aby bol potrebný akýkoľvek osobný 

kontakt alebo listinný kontakt medzi orgánom verejnej moci a osobou, ktorej sa výkon verejnej moci 

elektronicky týka, vrátane zabezpečenia ich prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím. So 
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zreteľom na podporu elektronickej komunikácie sa rozširujú možnosti uskutočnenia podania, ktoré sa 

doteraz mohlo realizovať len v písomnej forme; to je možné od 1. júla 2017 uskutočniť aj 

elektronickými prostriedkami (spravidla prostredníctvom príslušnej elektronickej služby). V prípade 

právnických osôb je od 1. 7. 2017 možné urobiť podanie len elektronickými prostriedkami. Vzhľadom 

na uvedené je obec povinná vydať všeobecne záväzné nariadenie. Jeho návrh bol obvyklým spôsobom 

zverejnený dňa 23.10.2017. V zákonnej lehote neboli vznesené žiadne pozmeňujúce návrhy ani 

pripomienky. Po prerokovaní sa OZ uznieslo jednohlasne na jeho schválení.  
 

8. Návrh zásad na vybavovanie sťažností 

 

 Zákon č.  9/2010 Z.z. o sťažnostiach bol s účinnosťou od 1.6.2017 novelizovaný a došlo ku 

zmene niektorých ustanovení. Z toho dôvodu je potrebné novelizovať aj zásady postupu obce Horný 

Pial pri riešení sťažností.  Podľa článku 9 ods. (2) navrhovaných zásad na vybavovanie sťažností   

    - proti činnosti starostu obce 

    - proti činnosti hlavného kontrolóra a 

    - proti  činnosti jednotlivých poslancov  

je príslušnou Komisia obecného zastupiteľstva, ktorú je potrebné nanovo zriadiť a zvoliť jej členov 

a predsedu.  

  Za členov komisie starosta obce navrhol p. Petra Viczeho, Ernesta Maračeka a Janu Kissovú. 

Za predsedu bola zvolená p. Jana Kissová.  Návrh zásad bol poslancami prerokovaný a jednohlasne 

schválený.   
 

9. Rôzne informácie starostu obce a organizačné opatrenia 

 

a) Starosta obce informoval prítomných, že  Úrad Vlády SR výzvu na dotácie na detské ihriská zrušil, 

z toho dôvodu novú žiadosť na dotáciu z eurofondov vypracúva zazmluvnená agentúra Draveo v 

Nitre.  V prípade, že obec dotáciu nezíska, tak navrhuje realizáciu detského ihriska z vlastných 

zdrojov. Do návrhu rozpočtu na budúci rok navrhuje aj realizáciu chodníka popri hlavnej ceste II. 

Tr/580 od č. 83 – 99 z dôvodu bezpečnosti chodcov. Krajnica od zarastajúce krovia je už vyčistená 

a na stavbu chodníka je tam dostatok priestoru.   

b) Starosta obce informoval o doručenej žiadosti spoločnosti Slovakia tip s.r.o. Košice o vydanie 

súhlasného stanoviska k prevádzkovaniu stávkových hier v PUB-e u Terky v Hornom Piale č. 53. 

Obecné zastupiteľstvo žiadosť prerokovalo a súhlasilo s vydaním súhlasného stanoviska obce.  

10. Interpelácie poslancov 
 

Do dnešného zasadnutia OZ neboli predložené žiadne písomné interpelácie poslancov.  

11. Diskusia  
 

V diskusii nikto z prítomných nevystúpil.  

12. Záver 
 

Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce  poďakoval prítomným za účasť a o 18:10 

hod. rokovanie ukončil.  

 
V Hornom Piale, dňa 10.11.2017 

Zapísala: Adriana Szántó 

Ľudovít    H ú d i k 

             starosta obce  
Overila :  

Jana Kissová, poslankyňa : .................... 



 4 

 

U Z N E S E N I E 

z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného 

dňa 10.11.2017 
 

 
uznesenie č.160/2017 –   Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím poriadkom 

obecného zastupiteľstva      volí  

za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa 21.8.2017 poslancov p. 

Petra Viczeho, Ernesta Maračeka  a Margitu Maračekovú  
 

 

Prítomní: 5 z 5  

Za: 5 ( Kissová, Maraček,  Vicze, Varga,  Maračeková)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 14.11.2017     Ľudovít Húdik, starosta obce  
 

 

 

 

uznesenie č.161/2017 –  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 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, tak ako 

bol doplnený o bod rokovania č.6. 
 

 

Prítomní: 5 z 5  

Za: 5 ( Kissová, Maraček,  Vicze, Varga,  Maračeková)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 14.11.2017     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

 

uznesenie č. 162/2017 -   Obecné zastupiteľstvo  obce Horný Pial      

    berie na vedomie  
informácie, ktoré odzneli v bode č.4 ,,Kontrola plnenia uznesení“. 
 

 

Prítomní: 5 z 5  

Za: 5 ( Kissová, Maraček,  Vicze, Varga,  Maračeková)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 14.11.2017     Ľudovít Húdik, starosta obce  
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uznesenie č. 163/2017 - 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 3. štvrťroku 2017 

 

    B. schvaľuje 

    výsledok rozpočtového hospodárenia Obce Horný Pial k 30.9.2017,  

    ktorým je prebytok 15 539,91 EUR. 
Prítomní: 5 z 5  

Za: 5 (Kissová, Maraček,  Vicze, Maračeková, Varga)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 
V Hornom Piale, dňa 14.11.2017      Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

znesenie č. 164/2017 -  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  

september - november 2017“. 

  
Prítomní: 5 z 5  

Za: 5 (Kissová, Maraček,  Vicze, Maračeková, Varga)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 
V Hornom Piale, dňa 14.11.2017      Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

uznesenie č. 165/2017 -  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial   v súlade s § 11 ods. 4 zákona  

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

 

A. prerokovalo 

    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Horný Pial o zavedení  

    a poskytovaní elektronických služieb. 

 

    B. sa uznáša 

    v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  

    zriadení v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 305/2013  

    Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci  

    a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e - Governmente)  

    v znení n.p., a ustanovenia § 98b ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o  

    miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  

    stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov na vydaní  
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    Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial  č. 2/2017 o zavede-  

    ní a poskytovaní elektronických služieb  podľa predloženého návrhu. 

 
     Prítomní: 5 z 5  

Za: 5 (Kissová, Maraček,  Vicze, Maračeková, Varga)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 
V Hornom Piale, dňa 14.11.2017      Ľudovít Húdik, starosta obce  
 

 

 

uznesenie č. 166/2017 -  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial  v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.  

    369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na  

    základe § 11 ods. 1 a § 26 ods. 3  zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 

 

    A. prerokovalo 

    Návrh Zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce  

    Horný Pial 

    B. schvaľuje  
    Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Horný  

    Pial č. 1/2017 

    C. zriaďuje  

    Komisiu pre vybavovanie sťažností proti samosprávnej činnosti   

    orgánov obce Horný Pial. 

    D. volí   

    za členov Komisie  na vybavovanie sťažností proti samosprávnej   

    činnosti orgánov obce Horný Pial nasledovných poslancov:  

    1. Peter Vicze 

    2. Ernest Maraček 

    3. Jana Kissová 

    za predsedu komisie :  Janu Kissovú. 
  

 

    Prítomní: 5 z 5  

Za: 5 (Kissová, Maraček,  Vicze, Maračeková, Varga)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 
V Hornom Piale, dňa 14.11.2017      Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

uznesenie č. 167/2017 -  Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial  berie ma vedomie  

    informácie, ktoré odzneli v bode Rôzne. 

 

 
    Prítomní: 5 z 5  

Za: 5 (Kissová, Maraček,  Vicze, Maračeková, Varga)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 
V Hornom Piale, dňa 14.11.2017      Ľudovít Húdik, starosta obce  


