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Z á p i s n i c a  

 
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 16.7.2018 

 

prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Program:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice 

3. Schválenie programu 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách v 1. polroku 2018 

6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2018 

7. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2017 

8. Určenie počtu volebných obvodov, počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Horný Pial a 

rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 

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 4 poslanci OZ z celkového počtu 5, takže je zasadnutie uznášaniaschopné.  20. zasadnutie OZ 

zvolané v riadnom termíne na 13.7.2018 bolo odročené z dôvodu, že nebolo uznášaniaschopné, 

preto sa uskutočňuje v náhradnom termíne.  
 

2. Určenie zapisovateľa  a  overovateľa zápisnice,  voľba návrhovej komisie 

 

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

obce určil p. Petra Viczeho. Za členov návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení  p. Margita 

Maračeková, Jana Kissová a Ernest Maraček. 
 

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 

dňa 9.7.2018. 
 

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 19. zasadnutí OZ dňa 29.3.2018 bolo prijatých 6 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. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách v 1. polroku 2018 

 

  Hlavný kontrolór obce predkladá správu o výsledkoch kontrol v súlade s ustanovením § 18f 

ods.1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na 

rokovanie obecného zastupiteľstva. V 1.polroku 2018 boli vykonané dve rozsiahle kontroly, a to 

kontrola hospodárenia obce v roku 2017 a a kontrola stavu pohľadávok a záväzkov obce k u koncu 

účtovného obdobia 2017. Pri kontrole hospodárenia obce bol vytknutý jeden účtovný doklad, ktorý 

neobsahuje náležitosti podľa zákona o účtovníctve a tým pádom finančná operácia je 

nepreukázateľná. Jedná sa o vstupenku na deň detí v roku 2017 do rozprávkovej dedinky 

Habakuky, kde pri vstupe neboli schopní vystaviť iný doklad, než jednoduchú vstupenku pre celú 

skupinu účastníkov.  Hlavný kontrolór odporučil prepracovať dohodu so starostom obce o použití 

osobného motorového vozidla na služobné účely. Druhá správa z kontroly stavu pohľadávok 

a záväzkov obce bola bez kontrolných zistení. 

 Poslanci k predloženej správe hlavného kontrolóra obce nemali pripomienky ani výhrady 

a jednohlasne ju vzali na vedomie.     
 

6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horný Pial na 2.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.  

 Návrh plánu kontrolnej činnosti tvorí prílohu materiálov ktoré poslanci obdržali vopred. 

Návrh plánu bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej stránke obce dňa 

2.7.2018. Pozmeňovacie návrhy zo strany poslancov vznesené neboli a Plán kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce Horný Pial na 2. polrok 2018 jednohlasne schválili. 

   

7. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2017 

 

 Dňa 11. apríla 2018 vykonal   štatutárny audítor Ing. Michal  Lacko  na základe zmluvy 

audit účtovnej závierky obce Horný Pial za rok 2017 a na základe zisteného stavu vyhotovil 

,,Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe... “ .  Audítor konštatoval, že 

obec konala v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách a že výročná správa za rok 2017 

obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve a sú v súlade s účtovnou 

závierkou obce za rok 2017.  

 Poslanci mali možnosť sa so správou audítora oboznámiť vopred. Na rokovaní OZ 

k predmetnej správe neboli vznesené pripomienky a prítomní poslanci ju jednohlasne vzali na 

vedomie.  

 

8. Určenie počtu volebných obvodov, počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce 
Horný Pial a rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé nasledujúce volebné 
obdobie 2018 – 2022 

 

 Voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlásil predseda NR SR a budú sa konať 10. novembra 

2018.    

  Počet obyvateľov pre určenie volebných obvodov a stanovenia počtu poslancov pre volebné 

obdobie 2018 – 2022 je čerpaný z evidencie obyvateľov. Vychádzajúc z posledného údaja o počte 

obyvateľov obce Horný Pial  je počet obyvateľov obce 270.  
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 Podľa § 11 ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

(3) Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu 

obyvateľov obce takto:  

b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,  

 

 Podľa § 166 zákona č.1802014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov:  

(2) V obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov obecného zastupiteľstva, sa môže 

utvoriť jeden volebný obvod.  

(3) Volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich určí a zverejní obecné 

zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. ( do 17.augusta 2018) 

V súlade s § 166 ods.3 zákona č.1802014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a podľa § 11 ods.3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov je predkladaný návrh na jeden volebný obvod, ktorý tvorí 

obec Horný Pial s počtom 5 poslancov na celé volebné obdobie 2018 – 2022. 

 Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu sa jednohlasne uznieslo pre celé volebné 

obdobie 2018-2022 na jednom volebnom obvode, ktorým bude obec Horný Pial, určilo, že volebné 

zastupiteľstvo bude mať 5 poslancov, tak ako doteraz, a že starosta obce bude vykonávať svoju 

funkciu na plný pracovný úväzok. 

  

9. Rôzne informácie starostu obce a organizačné opatrenia 

 

a) Starosta obce informoval poslancov o výsledku rozpočtového hospodárenia obce 

k 30.6.2018, ktorý je schodok 867,56 eur. Tento schodok bolo potrebné vykryť účtovným 

prevodom finančných prostriedkov z fondu obce vo výške 1000 eur. Tým pádom je celkové 

finančné hospodárenie obce prebytkové v sume 132,44 eur. Poslanci stav hospodárenia obce 

vzali na vedomie a výsledok rozpočtového hospodárenia obce s prebytkom 132,44 eur 

schválili jednohlasne.  

b) Starosta obce informoval ďalej o ukončenej stavbe chodníka popri bešanskej ceste a cez 

park, na ktorý finančné náklady boli 5627,13 eur. Navrhol poslancom schváliť použitie 

rezervného fondu obce na prefinancovanie nákladov na túto stavbu v plnej výške. 

c) Starosta obce informoval ďalej poslancov, že na detské ihrisko neboli úspešné naše žiadosti 

o dotácie z eurofondov ani zo štátneho rozpočtu. Z toho dôvodu navrhol realizovať detské 

ihrisko z vlastných prostriedkov, a to z finančných prostriedkov získaných z výrubu stromov 

v katastri obce počas výstavby VVEE Gabčíkovo-Veľký Ďur. Zostava antivandal hojdačiek, 

preliezok a lavičiek z katalógu dodávateľa Playsystém Košice, ktorú vybral, má v akcii cenu 

14 876,28 Eur. S tým budú súvisieť ešte ďalšie výdavky na úpravu a spevnenie terénu. 

Realizácia by mohla byť uskutočnená koncom augusta až začiatkom septembra po dohode 

s dodávateľom. Prítomní poslanci s návrhom súhlasili a po vyjadrení názorov sa zhodli, že 

detské ihrisko bude vhodnejšie postaviť v parku a nie na futbalovom ihrisku, z dôvodu 

lepšieho umiestnenia v centre obce, udržania chládku vysokými stromami a že v parku bolo 

umiestnené aj doterajšie detské ihrisko. Poslanci sa jednohlasne uzniesli na prefinancovaní 

detského ihriska z finančného fondu obce v plnej výške nákladov.  

d) V súvislosti s vyššie uvedenými ako aj v súvislosti so stavom plnenia rozpočtu výdavkov 

obce starosta navrhol schváliť rozpočtové opatrenie č.2/2018, v ktorom sú navrhnuté menšie 

presuny v rámci výdavkových položiek bežného rozpočtu a vyššie spomínané prevody 

finančných prostriedkov z fondov. Z dôvodu aktuálneho stavu finančného hospodárenia 

obce je potrebné úpravu verejnej zelene pri obecnom úrade a pri kultúrnom dome odložiť na 

nasledujúce volebné obdobie a uprednostniť výstavbu detského ihriska. Na úpravu 

a výsadbu zelene bolo rozpočtovaných 10 tisíc eur v rámci bežných výdavkov, ktoré mali 

byť financované z finančného fondu obce na to určeného.  Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 

prítomní poslanci jednohlasne schválili tak, ako bolo navrhnuté v predložených materiáloch.  
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e) Starosta obce ďalej informoval, že organizuje zájazd autobusom na kúpalisko do Patiniec, 

v sobotu 28.7.2018. Zatiaľ o účasť prejavilo len minimum občanov. V prípade, že nebude 

aspoň 30 záujemcov, zájazd zruší.  

10. Interpelácie poslancov 
 

Do dnešného zasadnutia OZ neboli predložené žiadne písomné interpelácie poslancov.  

 

11. Diskusia  
 

V rámci bodu diskusie už nikto nemal žiadne pripomienky ani návrhy, aktuálne problémy 

boli prerokované v rámci bodu rôzne.  

 

12. Záver 
 

Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce  poďakoval prítomným za účasť a o 18:00 

hod. rokovanie ukončil.  

 

 

V Hornom Piale, dňa 16.7.2018 

 

Zapísala: Adriana Szántó 

 

 

 

 

         Ľudovít    H ú d i k 

                        starosta obce  

 

 

 

Overil :  

Peter Vicze, poslanec : ............................ 
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U Z N E S E N I E 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného 

dňa 16.7.2018 
 

 
uznesenie č.190/2018 –  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím poriadkom 

obecného zastupiteľstva       

 volí  
za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa 17.7.2018 poslancov 

p. Ernesta Maračeka, Janu Kissovú  a Margitu Maračekovú 
 

 

Prítomní: 4 z 5  

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 17.7.2018     Ľudovít Húdik, starosta obce  
 

 

 

uznesenie č.191/2018 –  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 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  
 
 

Prítomní: 4 z 5  

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 17.7.2018     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

uznesenie č. 192/2018 -   Obecné zastupiteľstvo  obce Horný Pial      

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

 

Prítomní: 4 z 5  

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 17.7.2018     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 
uznesenie č. 193/2018 -   Obecné zastupiteľstvo  obce Horný Pial  v súlade s § 18f ods.1 zák.č. 

    369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po 

    prerokovaní     

    berie na vedomie  

    „Správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra Obce Horný Pial 

    za 1.polrok 2018“ 
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 Prítomní: 4 z 5  

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 17.7.2018     Ľudovít Húdik, starosta obce 
 

 
uznesenie č. 194/2018 - 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 2018. 

    B. schvaľuje 

    Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný Pial na 2. 

    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 2. polroku 2018 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 (Kissová, Maraček,  Vicze, Maračeková)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
 

 
V Hornom Piale, dňa 17.7.2018      Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

 

uznesenie č. 195/2018 -  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. 

    berie na vedomie 

    ,,Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe 

    k 31.12.2017 vrátane dodatku – Manažérskeho listu z overenia ročnej 

    účtovnej závierky a rozpočtu za rok 2017 určeného obecnému  

    zastupiteľstvu a starostovi obce  Horný Pial   zo dňa 11. apríla 2018.  

      
    Prítomní: 4 z 5  

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 
V Hornom Piale, dňa 17.7.2018       Ľudovít Húdik, starosta obce   
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uznesenie č. 196/2018 -  Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial  v súlade s § 11 ods.4 zák.č. 

    369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn.n.p. schvaľuje   

A. výsledok rozpočtového hospodárenia obce k 30.6.2018 ktorým je 

prebytok 132,44 eur. 

B. čerpanie rezervného fondu obce na prefinancovanie nákladov na 

stavbu chodníka v obci pri bešianskej ceste v sume 5627,13 eur. 

C. zakúpenie a relizáciu antivandal detského ihriska od firmy 

Playsystém Košice v súlade s cenovou ponukou za cenu 14876,28 

eur z prostriedkov finančného fondu obce vrátane všetkých 

súvisiacich vzniklých nákladov na jeho obstaranie. Súčasne 

schvaľuje jeho realizáciu v priestoroch obecného parku.  

 

      
    Prítomní: 4 z 5  

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 
V Hornom Piale, dňa 17.7.2018       Ľudovít Húdik, starosta obce   

 

 

Uznesenie č. 197/2018 -  Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona 

    č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2   

    písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

    územnej samosprávy v z. n. p.  

    schvaľuje 
    rozpočtové opatrenie č.  2/2018 na základe predloženého návrhu v 

    prílohe. 

 
    Prítomní: 4 z 5  

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 
V Hornom Piale, dňa 17.7.2018       Ľudovít Húdik, starosta obce   
 

 

 

Uznesenie č. 198/2018 -  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial 

A. určuje 

 

    v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 

    Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé  

    nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022 počet poslancov Obecného 

    zastupiteľstva obce Horný Pial v počte: 5.  

 

B. určuje 

 

    v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 

    369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na 
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    celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie 

    starostu obce Horný Pial na plný úväzok.  

 

C. určuje 

 

    jeden volebný obvod  na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 

    2022, ktorý tvorí obec Horný Pial.   

 

        Prítomní: 4 z 5  

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

    Proti: 0  

    Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 17.7.2018       Ľudovít Húdik, starosta obce   

 


