Zápisnica
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 14.12.2017
prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
Schválenie programu 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial
Kontrola plnenia uznesení
Návrh rozpočtu hospodárenia obce na roky 2018 – 2020 a Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu rozpočtu obce
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018
7. Návrh na vyplatenie mimoriadnych ročných odmien poslancom OZ za rok 2017
8. Návrh plánu zasadnutí OZ obce Horný Pial v roku 2018
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 17:05 hod. Konštatoval, že sú prítomní
všetci 5 poslanci OZ z celkového počtu 5, takže je zasadnutie uznášaniaschopné.
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 Alexander Varga.
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
8.12.2017.
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 16. zasadnutí OZ dňa 10.11.2017 bolo prijatých 8 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.
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5. Návrh rozpočtu hospodárenia obce na roky 2018 – 2020 a Stanovisko hlavného
kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 je rozpracovaný podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie
s členením na jednotlivé položky príjmov a výdavkov.
Súčasne s návrhom rozpočtu na rok 2018 sú predkladané i návrhy rozpočtov na roky 2019
a 2020, t.j. na schválenie je predložený viacročný rozpočet. Návrhy rozpočtov na roky 2019 a 2020 nie
sú pre obec záväzné.
Súčasťou materiálu k tomuto bodu je aj odborné stanovisko hlavného kontrolóra Obce Horný
Pial k návrhu viacročného rozpočtu, ktorý odporúča rozpočet v jeho predloženej forme schváliť.
Zverejnenie návrhu rozpočtu obce prebehlo v súlade s § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
na úradnej tabuli Obce Horný Pial a na domovskej internetovej stránke obce v termíne od 23.11.2017
– do 14.12.2017.
Lehota na uplatňovanie pripomienok fyzických a právnických osôb k vyvesenému návrhu
v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Hornom Piale končila
dňom 8. december 2017. Počas tejto lehoty Obec Horný Pial nezaevidovala k predloženému návrhu
v registratúrnom denníku žiadne pripomienky od fyzických či právnických osôb.
Návrh rozpočtu bol poslancami prerokovaný a v schválený tak, ako bol starostom obce
predložený.

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018
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. Predložený materiál nemá dopad na
rozpočet obce, činnosť obecného úradu a orgány samosprávy obce. Návrh plánu kontrolnej činnosti
bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 23.11.2017, k návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky
ani návrhy na výkon inej kontroly, a to ani zo strany poslancov OZ ani zo strany občanov. Poslanci
predložený návrh jednohlasne schválili a poverili JUDr. Mareka Kellera výkonom kontrolnej činnosti
v 1. polroku 2018 v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

7. Návrh na vyplatenie mimoriadnych ročných odmien poslancom OZ za rok 2017
Mimoriadne odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial navrhol starosta
obce v súlade s čl. 3 ods. 5 Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale
zo dňa 21.1.2011 . Riadne odmeny za účasť na zasadnutiach OZ podľa „zásad odmeňovania“ čl. 3 ods.
1 sú určené sumou 10,00 EUR za každé zasadnutie OZ na ktorom sa poslanec zúčastnil. Navrhujem
Obecnému zastupiteľstvu Obce Horný Pial schváliť mimoriadne odmeny poslancom OZ takto:
- Jana Kissová
150,00 Eur
- Margita Maračeková
150,00 Eur
- Alexander Varga
150,00 Eur
- Ernest Maraček
150,00 Eur
- Peter Levák
50,00 Eur
- Peter Vicze
75,00 Eur
Poslanci voči návrhu nemali výhrady a jednohlasne súhlasili s vyplatením odmien vo výške
navrhnute starostom obce.
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8. Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial v roku 2018
Obecné zastupiteľstvo podľa zákona o obecnom zriadení zasadá najmenej 1x za 3 mesiace.
Návrh plánu zasadnutí OZ v roku 2018 je orientačný, nie je záväzný, v prípade potreby je možné
termíny jednotlivých zasadnutí zmeniť. Predložený návrh poslanci vzali na vedomie.
9. Rôzne informácie starostu obce a organizačné opatrenia
a) Starosta obce informoval prítomných, že na zasadnutí starostov obce s vývozcom komunálneho
odpadu z našej obce, Tekovskou ekologickou s.r.o. v Novom Tekove, sme ako obce boli
upozornení, že medzi inými aj v našej obci sa veľmi málo separuje odpad. Z tohto dôvodu sa
môžeme dostať do problémov, ohľadne zazmluvnenia na budúce roky a hrozí aj zvýšenie
poplatkov za vývoz odpadu až o 300 %. Nakoľko ustanovenia EÚ o odpadoch nás zaväzujú, aby
do r. 2020 SR separovala odpad aspoň na 40 % z celkového objemu TKO. Doteraz sa toto
množstvo pohybuje okolo 17 % v rámci republiky, a v rámci okresu ešte menej. Z tohto titulu
požiadal poslancov o spoluprácu s osvetou separovania vo väčšej miere, aspoň v blízkom okolí, vo
vlastných rodinách, u susedov a priateľov, aby sme navýšili množstvo vyseparovaného odpadu.
Poslanci navrhli o efektívnom informovaní občanov formou letákov, zvolaním zhromaždenia, na
obecnej stránke aj na facebooku obce. Na triedený odpad občania obdržia farebne rozlíšené vrecia,
na vytriedenie 4 zložiek odpadu, a to papier, sklo, plasty a drobné kovy a kovové obaly. Od nového
roku použitie týchto vriec je povinné.
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 18:00
hod. rokovanie ukončil.

V Hornom Piale, dňa 14.12.2017
Zapísala: Adriana Szántó
Ľudovít H ú d i k
starosta obce

Overila :
Jana Kissová, poslankyňa : ....................
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UZNESENIE
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného
dňa 14.12.2017
uznesenie č.168/2017 –

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím poriadkom
obecného zastupiteľstva
volí
za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa 14.12.2017 poslancov p.
Petra Viczeho, Ernesta Maračeka a Alexandra Vargu
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 ( Kissová, Maraček, Vicze, Varga, Maračeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 18.12.2017

uznesenie č.169/2017 –

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 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 ( Kissová, Maraček, Vicze, Varga, Maračeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 18.12.2017

uznesenie č. 170/2017 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

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 18.18.2017

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č. 171/2017 -

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial v súlade s § 9 a § 11 ods. 4 písm.
b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a zákonom č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
A. prerokovalo
predložený návrh rozpočtu Obce Horný Pial na roky 2018 - 2020.
B. schvaľuje
rozpočet Obce Horný Pial na rok 2018 podľa predloženého návrhu
v prílohe 5
C. berie na vedomie
rozpočet Obce Horný Pial na roky 2019 – 2020 podľa predloženého
návrhu v prílohe 5.
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 (Kissová, Maraček, Vicze, Maračeková, Varga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 18.12.2017

znesenie č. 172/2017 -

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.
A. prerokovalo
návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný Pial na
1. polrok 2018.
B. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný Pial na 1.
polrok 2018.
C. poveruje
hlavného kontrolóra Obce Horný Pial, JUDr. Mareka Kellera, výkonom
kontrolnej činnosti podľa Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Obce Horný Pial v 1. polroku 2018 v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.
z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 (Kissová, Maraček, Vicze, Maračeková, Varga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 18.12.2017

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č. 173/2017 -

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial v súlade s Čl. 3 ods. 5 Zásad
odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva zo
dňa 21.1.2011
A. prerokovalo
predložený návrh starostu obce vyplatenie mimoriadnych odmien
poslancom Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial za rok 2017
B. schvaľuje
vyplatenie mimoriadnych odmien poslancom Obecného zastupiteľstva
Obce Horný Pial podľa predloženého návrhu v úhrnnej sume 725,00 Eur.
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 (Kissová, Maraček, Vicze, Maračeková, Varga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 18.12.2017

uznesenie č. 174/2017 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial v súlade s § 12 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
berie na vedomie
plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial v roku 2018
podľa predloženého návrhu.
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 (Kissová, Maraček, Vicze, Maračeková, Varga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 18.12.2017

uznesenie č. 175/2017 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial berie ma vedomie
informácie, ktoré odzneli v bode Rôzne týkajúce sa problematiky
separovania komunálneho odpadu v obci. Poverujú starostu obce
vykonaním opatrení na informovanie občanov, propagáciu a osvetu
triedeného zberu odpadu.
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 (Kissová, Maraček, Vicze, Maračeková, Varga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 18.12.2017

Ľudovít Húdik, starosta obce
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