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Z á p i s n i c a  

 
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 13.12.2018 

 

prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Program:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa voľba overovateľa zápisnice a voľba návrhovej komisie 

3. Schválenie návrhu programu 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách v období október – november 2018 

6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horný Pial na 1. polrok 2019 

7. Správa o plnení rozpočtu  hospodárenia obce k 31.10.2018 

8. Návrh Rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 a stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 

rozpočtu 

9. Návrh VZN obce Horný Pial o miestnom poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady č. 1/2019 

10. Voľba členov komisie na prešetrovanie sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov obce  

11. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

12. Voľba členov komisie pre mládež, kultúru a šport 

13. Rôzne informácie starostu obce 

14. Interpelácie poslancov 

15. Diskusia 

16. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

Starosta obce prítomných privítal a rokovanie zahájil o 17:30 hod. Konštatoval, že sú prítomní 

4 poslanci OZ z celkového počtu 5, takže je zasadnutie uznášaniaschopné.   Poslankyňa Bc. Erika 

Sléherová sa dostavila s omeškaním z dôvodu pracovných povinností o 17:45 hod.  

2. Určenie zapisovateľa  a  overovateľa zápisnice,  voľba návrhovej komisie 

 

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

obce určil  Mgr. Moniku Szántóovú.  Za členov návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení  

poslanci Leváková, Szántóová a 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 07.12.2018. 

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. 
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 Na 21. zasadnutí OZ dňa 18.10.2018 bolo prijatých 8 uznesení, ktoré mali charakter 

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

zasadnutí OZ dňa 26.11.2018 bolo prijatých 7 uznesení, z ktorých v 1 boli určené úlohy poslancom, 

predsedom komisii predložiť na najbližšie zasadnutie OZ návrhy na členov komisií.  

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

vedomie.  

 

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 október - november 2018 bola vykonaná jedna 

kontrola, a to kontrola použitia a zúčtovania poskytnutej dotácie v roku 2017. Pri kontrole   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. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019 

 

 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.  Hlavný kontrolór obce JUDr. 

Marek Keller predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie plán svojej kontrolnej činnosti na 1. 

polrok 2019. Prítomní poslanci nemali k návrhu plánu žiadne pripomienky ani pozmeňovacie 

návrhy a jednohlasne ho schválili. Súčasne poverili hlavného kontrolóra obce JUDr. Mareka Kellera 

výkonom kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu v súlade so zákonom  č. 357/2015 Z.z. 

o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

7. Správa o plnení rozpočtu hospodárenia obce k 31.10.2018 
 

 Plnenie  rozpočtu,  jeho  čerpanie  a  návrh na schválenie výsledku plnenia rozpočtu k 31. 

októbru 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 je nasledovné: 

 

Bežné príjmy   100 423,51  EUR 

Bežné výdavky            -  84 056,43 

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

Prebytok bežného rozpočtu     16 367,08 

 

Kapitálové príjmy                             0,00 

Kapitálové výdavky            -  20 503,41 

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

Schodok kapitál.rozpočtu     -  20 503,41 

 

Príjmové finančné operácie      6 627,13 

(prevody z fondov) 

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

prebytok rozpočtu celkom    2 490,08 EUR 
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 Poslanci obdržali podrobný finančný výkaz o plnení jednotlivých položiek rozpočtu vopred. 

Plnenie rozpočtu poslancom vysvetlila účtovníčka p. Adriana Szántó. Nakoľko poslanci nemali 

k plneniu rozpočtu ďalšie otázky, starosta obce dal hlasovať za výsledok rozpočtového 

hospodárenia obce prebytok 2490,80 Eur, ktorý jednohlasne schválili.  

   

8. Návrh Rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 a stanovisko hlavného kontrolóra obce k 
návrhu rozpočtu 

 

Návrh rozpočtu Obce Horný Pial na roky 2019 – 2021 predložil starosta obce na 

prerokovanie a následné schválenie v súlade s § 9 a § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v z. n. p.  Návrh rozpočtu je rozpracovaný podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie 

s členením na jednotlivé položky príjmov a výdavkov. V súlade s ustanovením  § 18f ods. 1 písm. 

c) zákona č. 369/1992 Zb. o obecnom zriadení  je súčasťou predkladaného materiálu k tomuto bodu   

aj odborné stanovisko hlavného kontrolóra Obce Horný Pial k návrhu rozpočtu. 

Zverejnenie návrhu rozpočtu Obce Horný Pial na roky 2019 – 2021 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 28.11.2018 – do 13.12.2018.  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 09. 12. 2018. Počas tejto lehoty Obec 

Horný Pial nezaevidovala k predloženému návrhu v registratúrnom denníku žiadne pripomienky od 

fyzických či právnických osôb.  

Návrh rozpočtu hospodárenia obce poslanci prerokovali, vysvetlenie k jednotlivým 

položkám príjmov a výdavkov a o skladbe rozpočtu obce poskytla účtovníčka p. Adriana Szántó 

a k plánom činnosti starosta obce.  Bežný rozpočet na rok 2019 je zostavený ako prebytkový 

s prebytkom 9 000 €. V zmysle § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

môže obec zostaviť kapitálový rozpočet ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami 

finančných prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento 

schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Schodok kapitálového 

rozpočtu je plánovaný vo výške 29 000 € a bude krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými 

finančnými operáciami – prevodom z fondu finančnej náhrady spoločenskej hodnoty vyrúbaných 

stromov. Celkový výsledok hospodárenia vrátane príjmových finančných operácií je plánovaný ako 

vyrovnaný. Rozpočty na roky 2020 a 2021 sú zostavené ako vyrovnané.   

Hlavný kontrolór obce vo svojom stanovisku k návrhu uvádza, že viacročný rozpočet  obce 

na roky 2020 – 2021 a návrh rozpočtu obce na rok 2019 rešpektuje právne normy a procesné 

podmienky súvisiace s prípravou rozpočtu obce a odporúča po prerokovaní schváliť rozpočet na rok 

2019 a zobrať na vedomie rozpočet na roky 2020 a 2021.  

Rozpočet hospodárenia obce Horný Pial na rok 2019 bol schválený tak ako bol v návrhu 

predložený a rozpočet na roky 2020 – 2021 poslanci jednohlasne vzali na vedomie.  

 

9. Návrh VZN obce Horný Pial o miestnom poplatku za  komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady č. 1/2019 

 

Návrh ,, Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial  o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2019“  je predložený na prerokovanie Obecnému 

zastupiteľstvu Obce Horný Pial v súlade s § 6 ods. 2, § 4 ods. 3 písm. c) a § 11 ods. 4 písm. d), e) 

a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s 

ustanoveniami zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.  

Vzhľadom na zvýšenie cien za uloženie a zvoz odpadu dodávateľom Tekovskou 

ekologickou s.r.o. Nový Tekov  a zákonného poplatku za uloženie odpadov od januára 2019, je 
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nevyhnutné ustanoviť nové vyššie sadzby na osobu a deň tak pri komunálnom odpade ak aj pri 

drobnom stavebnom odpade.  Navrhovaná výška  sadzieb poplatkov za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady  uvedená v návrhu VZN nepredstavuje dostatočnú reálnu potrebu obce pokryť 

výdavky súvisiace so zberom, nakladaním a likvidáciou komunálneho odpadu tvoriaceho sa na 

území obce.  Pôvodná sadzba na osobu a deň bola 0,0365 €, vo VZN je navrhovaná sadzba    0,0452 

€.  Ročný poplatok bol doteraz 13,32 €,  v r. 2019 by to  podľa návrhu uvedeného vo VZN bolo 

16,50.  

Návrh VZN č. 1/2019 bol zverejnený  v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení, na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej stránke obce  od  

28.11.2018 – do 13.12.2018.  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 09. 12. 2018. Počas tejto lehoty Obec Horný Pial nezaevidovala 

k predloženému návrhu v registratúrnom denníku žiadne pripomienky od fyzických či právnických 

osôb. 

Návrh ceny od spoločnosti Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov pre rok 2019 je 

nasledovný:  

Frekvencia vývozu Uloženie odpadu 

(€/t) s DPH 

Zvoz zmesového komunálneho 

odpadu (€/t) s DPH  

Každý druhý týždeň 34,38 31,20 

 

K uvedeným cenám sa účtuje zákonný poplatok za uloženie odpadov platný pre príslušný 

rok, ktorý vyberá tiež prevádzkovateľ skládky, no odovzdáva ho obci, na ktorej území sa skládka 

nachádza. Tento poplatok je daný zákonom č.  17/2004.  

Ceny a výška poplatku vychádzajú z údajov za rok 2017, kedy sa v našej obci vytriedilo menej 

odpadu, ako sa vytriedilo už v roku 2018.  

 

Položky a sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného 

odpadu (20 03 07) na skládku odpadov euro.t-1 sú takéto:  

 

 

Položka Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu Sadzba za príslušný rok v eurách. t-1 

2019 2020 2021 

1 <10% 17 26 33 

2 10-20% 12 24 30 

3 20-30% 10 22 27 

4 30-40% 8 13 22 

5 40-50% 7 12 18 

6 50-60% 7 11 15 

7 >60% 7 8 11 

 

Predpokladáme určenie zákonného poplatku v roku 2019 vo výške 17 eur za tonu KO. Čiže 

celková cena za tonu KO bude pravdepodobne až 72,58 € ( 34,38 + 31,20 + 17). Pri 

predpokladanom množstve vyvezeného KO vrátane objemného odpadu  70 ton za rok obec zaplatí 

5780,60 Eur. Keď túto sumu rozrátame na 1 poplatníka s predpokladom že by hradil každý rovnakú 

výšku poplatku, tak ročný poplatok na 1 osobu by bol 5780,60: 265 = 21,81 €.  Dôchodcom nad 62 

rokov veku sa navrhuje zníženie poplatku o 30%, tak ako bolo doteraz a o ďalšie zníženie alebo 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/17/20140101
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odpustenie poplatku môžu požiadať poplatníci pri splnení stanovených podmienok vo VZN. 

Dôchodcov je cca 60, a žiadateľov o zníženie alebo odpustenie bude cca 5 - 10 poplatníkov (žijúci 

a pracujúci v zahraničí, alebo vlastníci nehnuteľností, tzv. chalupári ).  

  Pri vyššej sadzbe poplatku  ako je uvedené v návrhu VZN,   0,0548 /osobu a deň by bol 

ročný poplatok 20 € na osobu, dôchodcom pri znížení o 30%  14 €. Predpokladaný výber by bol 

v tomto prípade: 

200 x 20 = 4 000 

  60 x 14 =    840       5780,60 – 4840 = 940,60 €  sú náklady hradené obcou 

 

Keďže ani zvýšenie sadzieb poplatku od občanov pravdepodobne nepokryje všetky náklady 

obce na zber, vývoz a likvidáciu KO, jediným riešením je naďalej znižovať tvorbu komunálneho 

odpadu dôslednejším triedením a tým dosiahnuť zníženie ceny (v položke zákonného poplatku za 

uloženie KO).   Na základe uvedených skutočností sa poslanci OZ na základe návrhu starostu obce 

dohodli na ustanovení vyššej sadzby poplatku za TKO, než bolo pôvodne uvedené v návrhu VZN 

č.1/2019, a to v sume 0,0548/osobu a deň a rovnako aj pri drobnom stavebnom odpade 0,0548 

eur/kg. Návrh VZN bol po zmene sadzieb jednohlasne schválený.  

 

10. Voľba členov komisie na prešetrovanie sťažností proti samosprávnej činnosti 
orgánov obce  

 

V súlade s §§ 10 a 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  Obecné zastupiteľstvo 

zriaďuje a zrušuje komisie a určuje im náplň práce.  

V zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach obecné zastupiteľstvo   dňa 16.9.2011 uznesením č. 

24/2011 schválilo vlastné Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Horný 

Pial. Podľa článku 4 zásad je zriadená komisia príslušnou na vybavovanie sťažností   

    - proti činnosti starostu obce 

    - proti činnosti hlavného kontrolóra a 

    - proti  činnosti jednotlivých poslancov  

 

Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva bol zvolený za predsedu komisie 

poslanec p. Ing. Marian Húdik, ktorý navrhol za ďalších členov komisie  p. Valériu Levákovú 

a Mgr. Moniku Szántóovú.  Navrhnutí poslanci  boli za členov komisie na prešetrovanie sťažnosti 

jednohlasne zvolení.  

 

11. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov 

 

Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov  ukladá obci povinnosť zriadiť komisiu, ktorá bude dohliadať na povinnosti starostu 

obce vyplývajúce zo zákona. Za predsedu komisie bol na ustanovujúcom zasadnutí zvolený poslanec p. 

Ernest Maraček, ktorého úlohou bude zvolávať a viesť rokovania komisie a zabezpečovať uloženie 

a archiváciu Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov, ktorých podávanie je 

každoročnou povinnosťou starostu obce. 

Návrh na voľbu členov komisie predložil p. Ernest Maraček, a to poslancov p. Bc. Eriku Sléherovú 

a p.Valériu Levákovú.   Za prijatie tohto návrhu hlasovalo 5 poslancov.  

 

12. Voľba členov komisie pre mládež, kultúru a šport  

 

Komisia pre mládež, kultúru a šport  napomáha pri organizovaní mládežníckych podujatí 

a podujatí v oblasti telesnej kultúry a kultúrno spoločenských podujatí organizovaných obcou. 
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Návrh na členov komisie predložil predseda komisie  p. Ernest Maraček. Poslanci jednohlasne 

zvolili za členov tejto komisie p. Mgr. Moniku Szántóovú, Ing. Mariana Húdika, Bc. Eriku 

Sléherovú.  

 

13. Rôzne informácie starostu obce a organizačné opatrenia 

 

a)  Starosta obce informoval poslancov, že za svoju zástupkyňu menoval poslankyňu p. Valériu 

Levákovú. Menovaná svoje menovanie prijala. 

b) Starosta obce informoval o  predbežnom pláne rokovaní obecného zastupiteľstva v zákonom 

stanovených minimálnych intervaloch 1x za tri mesiace nasledovne : 22.2, 10.5., 9.8., 8.11., 

6.12. V prípade potreby bude možné tieto termíny upraviť.  

c) Starosta obce informoval, že tradičný ples starostu obce sa bude konať dňa 26.1.2019. 

 

14. Interpelácie poslancov 
 

Do dnešného zasadnutia OZ neboli predložené žiadne písomné interpelácie poslancov.  

 

15. Diskusia  
 

V rámci diskusie už nikto nemal žiadne pripomienky ani návrhy, aktuálne témy boli 

prerokované v rozprave k jednotlivým bodom programu..  

 

16. Záver 
 

Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce  poďakoval prítomným za účasť a zaželal 

všetkým prítomný príjemné prežitie Vianočných sviatkov.  

 

 

V Hornom Piale, dňa 13.12.2018 

 

 

 

Zapísala: Adriana Szántó 

 

 

 

         Ľudovít    H ú d i k 

                        starosta obce  

 

 

Overili :  

 

 ............................ 
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U Z N E S E N I E 

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného 

dňa 13.12.2018 
 

 
uznesenie č.8/2018 –  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím poriadkom 

obecného zastupiteľstva       

 volí  
za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa 13.12.2018 

poslancov p. Szántóovú, Levákovú a Maračeka. 
 

 

Prítomní: 4 z 5  

Za: 4 ( Húdik, Leváková, Maraček,  Szántóová)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 17.12.2018     Ľudovít Húdik, starosta obce  
 

 

 

uznesenie č.9/2018 –  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  1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  
 

 
 

Prítomní: 4 z 5  

Za: 4 (Húdik, Leváková, Maraček,  Szántóová)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 17.12.2018     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

uznesenie č. 10/2018 -   Obecné zastupiteľstvo  obce Horný Pial      

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

 

 

Prítomní: 4 z 5  

Za: 4 (Húdik, Leváková, Maraček,  Szántóová)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 17.12.2018     Ľudovít Húdik, starosta obce  
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uznesenie č. 11/2018 -   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 október – november  2018“ 

 
 

Prítomní: 4 z 5  

Za: 4 (Húdik, Leváková, Maraček,  Szántóová)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 17.12.2018     Ľudovít Húdik, starosta obce 
 

 
uznesenie č. 12/2018 - 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 I. polrok 2019. 

B. schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný Pial na I. 

polrok 2019 podľa návrhu. 

C. poveruje 

hlavného kontrolóra Obce Horný Pial, JUDr. Mareka Kellera, 

výkonom kontrolnej činnosti podľa Plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra  Obce Horný Pial v I. polroku 2019 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 (Húdik, Leváková, Maraček,  Szántóová)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 17.12.2018     Ľudovít Húdik, starosta obce 
 

 

uznesenie č. 13/2018 -   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 kontroluje plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie rozpočtu 

výdavkov k 31.10.2018 a berie na vedomie výsledok rozpočtového 

hospodárenia, ktorým je prebytok 2 490,08  EUR. 

 

Prítomní: 5 z 5  

Za: 5 (Húdik, Leváková, Maraček,  Sléherová, Szántóová)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 17.12.2018     Ľudovít Húdik, starosta obce 
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uznesenie č. 14/2018 -       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 

návrh viacročného rozpočtu Obce Horný Pial na roky 2019 - 2021. 

B. schvaľuje 

rozpočet Obce Horný Pial na rok 2019 podľa predloženého návrhu. 

C. berie na vedomie 

rozpočet Obce Horný Pial na roky 2020 – 2021 podľa predloženého 

návrhu. 

D. berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu hospodárenia 

obce . 

 

 

Prítomní: 5 z 5  

Za:  5 (Húdik, Leváková, Maraček,  Sléherová, Szántóová)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 17.12.2018     Ľudovít Húdik, starosta obce 
 

 

uznesenie č. 15/2018 -  Obecné zastupiteľstvo  Obce Horný Pial 

A. prerokovalo 

návrh ,, Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial  o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

č.1/2019“. 

B. sa uznáša 

na vydaní ,, Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial  o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 

1/2019“.  

  

      
Prítomní: 5 z 5  

Za: 5 (Húdik, Leváková, Maraček,  Szántóová)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 17.12.2018     Ľudovít Húdik, starosta obce 
 

   

 

uznesenie č. 16/2018 -  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial  v súlade s § 11 zákona č. 9/2010  

Z.z. o sťažnostiach  a Zásadami postupu pri vybavovaní sťažnosti  

v podmienkach obce Horný Pial, volí  za členov Komisie  na 

prešetrovanie sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov obce 

poslancov Valériu Levákovú  a Mgr. Moniku Szántóovú.  
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    Prítomní: 5 z 5  

Za: 5 (Húdik, Leváková, Maraček,  Szántóová)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 17.12.2018     Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 17/2018 -  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial  v súlade so zákonom č. 357/2004 

Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov, volí za členov Komisie na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov poslancov Valériu Levákovú 

a Bc.  Eriku Sléherovú.  

  

 
    Prítomní: 5 z 5  

Za: 5 (Húdik, Leváková, Maraček,  Szántóová)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 
V Hornom Piale, dňa 17.12.2018       Ľudovít Húdik, starosta obce   
 

 

uznesenie č. 18/2018 -  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial volí za členov Komisie  pre 

mládež, kultúru a šport poslancov Mgr. Moniku Szántóovú, Ing. Mariána 

Húdika a Bc. Eriku Sléherovú.  

  

 
    Prítomní: 5 z 5  

Za: 5 (Húdik, Leváková, Maraček,  Szántóová)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 
V Hornom Piale, dňa 17.12.2018       Ľudovít Húdik, starosta obce   
 

 

uznesenie č. 19/2018 -        Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial berie na vedomie  

              informácie starostu obce, ktoré odzneli v bode rokovania č.13 Rôzne. 

 

 
Prítomní: 5 z 5  

Za: 5 (Húdik, Leváková, Maraček,  Szántóová)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 
V Hornom Piale, dňa 17.12.2018       Ľudovít Húdik, starosta obce 


