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Z á p i s n i c a  

 
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 29.3.2018 

 

prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Program:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice 

3. Schválenie programu 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Návrh ,,Záverečného účtu a rozpočtového hospodárenia Obce Horný Pial za rok 2017“ 

a stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce 

6. Individuálna výročná správa Obce Horný Pial za rok 2017 

7. Rôzne  informácie starostu obce a organizačné opatrenia 

8. Interpelácie poslancov 

9. Diskusia 

10. 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.   
 

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 

Vicze, Janka Kissová 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 

22.3.2018. 
 

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 18. zasadnutí OZ dňa 2.3.2018 bolo prijatých 8 uznesení, ktoré mali charakter 

schvaľovací alebo vzatia na vedomie, úlohy z nich vyplývajúce boli splnené.   

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

vedomie.  
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5. Návrh ,,Záverečného účtu a rozpočtového hospodárenia Obce Horný Pial za rok 
2017“ a stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce 

 

 Návrh ,,Záverečného účtu  a rozpočtového hospodárenia Obce Horný Pial za rok 2017“ 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. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu ,,Záverečného účtu 

......“ predkladá hlavný kontrolór obce v zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení a tvorí prílohu materiálov. 

 Hlavný kontrolór obce predniesol poslancom OZ svoje stanovisko k záverečnému účtu obce 

a k výsledku hospodárenia obce za rok 2017 a upozornil na nepriaznivý výsledok bežného rozpočtu, 

ktorý je schodkový. Starosta obce sa vyjadril, že hlavným dôvodom je vysoký spolupodiel  

financovania mzdových nákladov na 6 zamestnancov prijatých na projekt ÚPSVaR a dvojmesačný 

sklz refundácie týchto nákladov úradom práce. Okrem toho je obec zaťažená aj zákonnými 

sociálnymi nákladmi na týchto zamestnancov. Od 1.1.2018 vzrástla aj minimálna mzda, ktorú obec 

je povinná týmto zamestnancom doplácať, zvýšené náklady však už úrad práce nebude refundovať.  

 Prítomný poslanci ku stanovisku hlavného kontrolóra pripomienky ani dotazy nemali a vzali 

ho na vedomie.  

 Návrh Záverečného účtu... poslanci obdržali vopred, mali možnosť sa s ním oboznámiť. Bez 

výhrad bol jednohlasne schválený. Obecné zastupiteľstvo schválilo  vyrovnanie schodku rozpočtu 

vo výške 977,46 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 z prebytku finančných operácií. Prebytok celkového rozpočtu 

5 019,04 EUR schvaľujú použiť  na tvorbu rezervného fondu obce.     

    
 

6. Individuálna výročná správa obce Horný Pial za rok 2017 

 

 Výročná správa Obce Horný Pial za rok 2017 bola predložená Obecnému zastupiteľstvu 

obce Horný Pial  v súlade s § 20 zákona č. 431/2002 o účtovníctve. K jej obsahu neboli vznesené 

žiadne pripomienky ani návrhy na doplnenie. Poslanci OZ ju jednohlasne vzali na vedomie.  

   

7. Rôzne informácie starostu obce a organizačné opatrenia 

 

 Starosta obce informoval poslancov o návrhu zmluvy s auditorskou spoločnosťou Interaudit 

Levice s.r.o., na vyhotovenie auditu účtovnej závierky obce za rok 2017 v cene 540 eur. Cena je 

rovnaká ako cena za predchádzajúce obdobia. Ponuku na vykonanie auditu inou spoločnosťou obec 

doposiaľ neobdržala. Účtovná závierka účtovnej jednotky podľa odseku 1 § 9 zákona o účtovníctve 

musí byť audítorom overená do konca účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, za 

ktoré sa zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.   

 Poslanci k návrhu nemali výhrady a jednohlasne schválili za audítora Obce Horný Pial – 

spoločnosť Interaudit Levice s.r.o. v zastúpení Ing. Michalom Lackom, so sídlom v Leviciach, 

Záhradná ul. 4, a poverili starostu obce uzatvorením zmluvy o vykonaní audítorskej činnosti podľa 

zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, a to záverečného 

auditu k 31.12.2017, audítorskou spoločnosťou Interaudit Levice s.r.o. v zastúpení Ing. Michalom 

Lackom, so sídlom v Leviciach, Záhradná ul. 4, za cenu 540,00 Eur.  

 Starosta obce informoval prítomných o začatí stavby chodníky popri bešianskej ceste. 

Obrubníky sú už zakúpené, terénne úpravy sú už vykonané. Práce sa vykonávajú svojpomocne.  

 

 



 3 

8. Interpelácie poslancov 
 

Do dnešného zasadnutia OZ neboli predložené žiadne písomné interpelácie poslancov.  

 

9. Diskusia  
 

V diskusii poslanec Peter Vicze sa spýtal ako sa občania zapájajú do triedeného zberu 

odpadu a ako sa budú motivovať aby sa všetci do triedeného zberu zapojili.  Spýtal sa tiež či sa 

znížilo množstvo komunálneho odpadu vyvážaného na skládku.  Na jeho otázky podal odpoveď 

starosta obce, ktorý sa vyjadril, že na skládku sa vyváža oveľa menej odpadu ako v minulosti, že 

náklady obce sa podstatne znižujú a že občania sa úspešne do triedenia odpadu zapájajú. Obec vedie 

evidenciu o domácnostiach kedy a koľko odpadu vytriedili. V budúcnosti by sa týmto 

domácnostiam mohli znížiť poplatky za komunálny odpad.   

 

10. Záver 
 

Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce  poďakoval prítomným za účasť a o 17:40 

hod. rokovanie ukončil.  

 

 

V Hornom Piale, dňa 29.3.2018 

 

Zapísala: Adriana Szántó 

 

 

 

 

         Ľudovít    H ú d i k 

                        starosta obce  

 

 

 

Overila :  

Margita Maračeková, poslankyňa : .................... 
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U Z N E S E N I E 

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného 

dňa 29.3.2018 
 

 
uznesenie č.184/2018 –  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím poriadkom 

obecného zastupiteľstva      volí  

za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa 29.3.2018 poslancov 

p. Petra Viczeho, Janu Kissovú  a Alexandra Vargu  
 

 

Prítomní: 5 z 5  

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 29.3.2018     Ľudovít Húdik, starosta obce  
 

 

 

uznesenie č.185/2018 –  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 19. 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 29.3.2018     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

uznesenie č. 186/2018 -   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 29.3.2018     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 
uznesenie č. 187/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial schvaľuje 

a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2017 

bez výhrad. 
b) vyrovnanie schodku rozpočtu vo výške 977,46 EUR, zisteného 
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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 

z prebytku finančných operácií. Prebytok celkového rozpočtu vo 

výške 5 019,04 EUR schvaľuje použiť  na tvorbu rezervného 

fondu obce.     

c) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 

Záverečného účtu obce za rok 2017. 

 

 
    Prítomní: 5 z 5  

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
 

 
V Hornom Piale, dňa 29.3.2018      Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

znesenie č. 188/2018 -  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial  

    berie na vedomie 

    ,,Individuálnu výročnú správu Obce Horný Pial za rok 2017“. 

  
Prítomní: 5 z 5  

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 
 

V Hornom Piale, dňa 29.3.2018      Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

uznesenie č. 189/2018 -  Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial  v  súlade  s  § 19 ods. 1  a  

    ods. 2  zákona č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve v z. n. p. a v súlade s § 

    11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

a) schvaľuje 
    audítora Obce Horný Pial – spoločnosť Interaudit Levice s.r.o.  

    v zastúpení Ing. Michalom Lackom, so sídlom v Leviciach, Záhradná 

    ul. 4, 

b) poveruje  starostu obce  
    uzatvorením zmluvy o vykonaní audítorskej činnosti podľa zákona č. 

    540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, 

    a to záverečného auditu k 31.12.2017, audítorskou spoločnosťou  

    Interaudit Levice s.r.o. v zastúpení Ing. Michalom Lackom, so sídlom 

    v Leviciach, Záhradná ul. 4, za cenu 540,00 Eur.  

      
    Prítomní: 5 z 5  

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 
V Hornom Piale, dňa 29.3.2018       Ľudovít Húdik, starosta obce   


