Zápisnica
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 18.10.2018
prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
3. Schválenie programu 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách
6. Správa o výsledku hospodárenia obce za 3. štvrťrok 2018
7. Informácia o rozpočtových opatreniach starostu obce
8. Návrh na vyplatenie mimoriadnych ročných odmien poslancom OZ za rok 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 17:00 hod. Konštatoval, že sú prítomní
3 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. 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 15.10.2018.
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 20. zasadnutí OZ dňa 16.7.2018 bolo prijatých 9 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
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 období júl - október 2018 boli vykonané dve kontroly, a to
kontrola plnenia rozpočtu k 30.6.2018 a kontrola vybraných pokladničných operácií a vedenia
pokladnice obce. Pri kontrole oboch kontrolách neboli zistené žiadne pochybenia a kontrolné
zistenia. Poslanci k predloženej správe hlavného kontrolóra obce nemali pripomienky ani výhrady
a jednohlasne ju vzali na vedomie.
6. Správa o výsledku hospodárenia obce za 3. štvrťrok 2018
Plnenie rozpočtu, jeho čerpanie a návrh na schválenie výsledku plnenia rozpočtu za 3.
švrťrok 2018 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 30.9.2018 je nasledovné:
Bežné príjmy
93 443,20 EUR
Bežné výdavky
- 78 794,91
-------------------------------------------------------Prebytok bežného rozpočtu 14 648,29
Kapitálové príjmy
0,00
Kapitálové výdavky
- 5 627,13
--------------------------------------------------------Schodok kapitál.rozpočtu - 5 627,13
Príjmové finančné operácie
6 627,13
-------------------------------------------------------prebytok rozpočtu celkom 15 648,29 EUR
Poslanci obdržali podrobný výkaz o plnení jednotlivých položiek rozpočtu, ku ktorým
nemali otázky. Výsledok hospodárenia k 30.9.2018 jednohlasne schválili.
7. Informácia o rozpočtových opatreniach starostu obce
Starosta obce informoval o zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 3/2018,
ktorým sa upravili rozpočtované finančné prostriedky v rámci schváleného rozpočtu na rok 2018 a
to presunmi medzi jednotlivými položkami rozpočtu na strane bežných príjmov a bežných
výdavkov, v súlade s §10 Vykonávacieho predpisu o hospodárení s prostriedkami rozpočtu obce
Horný Pial.
Rozpočtové opatrenia znižujú celkové vlastné príjmy a celkové vlastné výdavky o sumu 2458 eur,
z dôvodu nepresne stanovenej výšky príjmov zo štátneho rozpočtu a z fondov EU z projektu
zamestnanosti ÚPSVaR Levice. Projekt je už ukončený a finančne vysporiadaný.
Poslanci informáciu starostu obce bez pripomienok vzali na vedomie.
8. Návrh na vyplatenie mimoriadnych ročných odmien poslancom OZ za rok 2018
Mimoriadne odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial navrhujem
v súlade s čl. 3 ods. 5 Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale zo
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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
100,00 Eur
- Margita Maračeková
100,00 Eur
- Alexander Varga
50,00 Eur
- Ernest Maraček
100,00 Eur
- Peter Vicze
50,00 Eur
9. Rôzne informácie starostu obce a organizačné opatrenia
a) Starosta obce informoval poslancov o ukončení projektu detského ihriska v miestnom parku,
ktoré sa teší veľkej obľube detí. Konečná fakturovaná cena 14 876,28 eur zahŕňa náklady na
montáž, terénne úprav a demontáž pôvodného ihriska. Obci ďalšie náklady s tým súvisiace
nevznikli. V tejto súvislosti starosta obce navrhol aby faktúra bola uhradená z rezervného
fondu obce, kde je momentálne dostatok finančných prostriedkov a aby uznesenie č.
196/2018 časť C bolo zrušené a nahradené novým uznesením. Poslanci OZ s návrhom
starostu obce jednohlasne súhlasili. Poslanec p. Maraček mal otázku, či je v pláne park
blízkosti detského ihriska aspoň čiastočne oplotiť, z dôvodu bezpečnosti deti. Starosta obce
navrhol, aby oplotenie bolo riešené živým plotom, nie pevnou konštrukciou. Toto riešenie
bude prerokované na niektorom z ďalších zasadnutí OZ.
10. Interpelácie poslancov
Do dnešného zasadnutia OZ neboli predložené žiadne písomné interpelácie poslancov.
11. Diskusia
V rámci 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 za ich
aktívnu prácu v uplynulom volebnom období a súčasne všetkých pozval na povolebné ustanovujúce
zasadnutie OZ O 18:00 hod. rokovanie OZ bolo ukončené.
V Hornom Piale, dňa 18.10.2018
Zapísala: Adriana Szántó

Ľudovít H ú d i k
starosta obce
Overil :
Jana Kissová, poslanec : ............................
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UZNESENIE
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného
dňa 18.10.2018
uznesenie č.199/2018 –

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím poriadkom
obecného zastupiteľstva
volí
za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa 18.10.2018
poslancov p. Ernesta Maračeka, Janu Kissovú a Margitu Maračekovú
Prítomní: 3 z 5
Za: 3 ( Kissová, Maraček, Maračeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 19.10.2018
uznesenie č.200/2018 –

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 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial
Prítomní: 3 z 5
Za: 3 ( Kissová, Maraček, Maračeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 19.10.2018

uznesenie č. 201/2018 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
berie na vedomie
informácie, ktoré odzneli v bode č.4 ,,Kontrola plnenia uznesení“.
Prítomní: 3 z 5
Za: 3 ( Kissová, Maraček, Maračeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 19.10.2018

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č. 202/2018 -

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 júl - október 2018“
Prítomní: 3 z 5
Za: 3 ( Kissová, Maraček, Maračeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 19.10.2018

uznesenie č. 203/2018 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

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 2018
B. schvaľuje
výsledok rozpočtového hospodárenia Obce Horný Pial k 30.9.2018,
ktorým je prebytok 15 648,29 EUR.
Prítomní: 3 z 5
Za: 3 (Kissová, Maraček, Maračeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 19.10.2018

uznesenie č. 204/2018 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
berie na vedomie
úpravu rozpočtu hospodárenia obce na rok 2018 rozpočtovým
opatrením starostu obce č.3/2018 presunmi medzi jednotlivými
položkami rozpočtu bežných príjmov a bežných výdavkov.
Prítomní: 3 z 5
Za: 3 (Kissová, Maraček, Maračeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 19.10.2018

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č. 205/2018 -

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial v súlade s § 11 ods.4 zák.č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn.n.p. schvaľuje
čerpanie rezervného fondu obce na prefinancovanie nákladov na
stavbu detského ihriska v sume 14 876,28 eur.
Prítomní: 3 z 5
Za: 3 (Kissová, Maraček, Maračeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 19.10.2018

Uznesenie č. 206/2018 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

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 na schválenie mimoriadnych odmien poslancom
Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial za rok 2018
B. schvaľuje
vyplatenie mimoriadnych odmien poslancom Obecného zastupiteľstva
Obce Horný Pial podľa predloženého návrhu v úhrnnej sume 400,00
Eur.
Prítomní: 3 z 5
Za: 3 (Kissová, Maraček, Maračeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 19.10.2018

Ľudovít Húdik, starosta obce
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