Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 22.2.2019
prítomní:

podľa prezenčnej listiny

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

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa voľba overovateľa zápisnice a voľba návrhovej komisie
Schválenie programu 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial
Kontrola plnenia uznesení
Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2018
predkladá: JUDr. Marek Keller, hl. kontrolór obce
6. Správa hlavného kontrolóra obce z kontroly vybavovania sťažností za rok 2018
predkladá: JUDr. Marek Keller, hl. kontrolór obce
7. Správa inventarizačnej komisie o vykonanej inventarizácii majetku k 31.12.2018
predkladá: Ernest Maraček, predseda inventarizačnej komisie
8. Návrh na zakúpenie malotraktora pre potreby obce
9. Návrh na opravu resp. výmenu zámkovej dlažby pri kultúrnom dome a výmaľovka
interiéru.
10. Rôzne informácie starostu obce
11. Interpelácie poslancov
12. Diskusia
13. 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. Poslanec Ing. Marián
Húdik sa ospravedlnil z dôvodu nemoci.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starosta obce určil za zapisovateľku p. Adrianu Szántó. Za overovateľa zápisnice starosta
obce určil Ernesta Maračeka. Za členov návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení poslanci
Leváková, Szántóová a Sléherová.
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 19.2.2019.
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 1. zasadnutí OZ dňa 13.12.2018 bolo prijatých 12 uznesení, ktoré mali charakter
schvaľovací alebo vzatia na vedomie, úlohy z nich vyplývajúce boli splnené, resp. sa priebežne
plnia. Informácie, ktoré odzneli v tomto bode rokovania všetci prítomní poslanci vzali na vedomie.
5. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2018
Hlavný kontrolór obce predkladá správu o výsledkoch kontrol v súlade s ustanovením § 18f
ods.1 písm. e) Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, t.j. do 60
dní po uplynutí kalendárneho roku.
V priloženej správe uviedol predmet vykonaných kontrol, cieľ a kontrolované obdobie
a informáciu o iných odborných činnostiach.
Poslanci k predloženej správe hlavného kontrolóra obce nemali pripomienky ani výhrady
a jednohlasne ju vzali na vedomie.
6. Správa hlavného kontrolóra obce z kontroly vybavovania sťažností za rok 2018
Správa o kontrole vybavovania sťažností podaných Obci Horný Pial v roku 2018 je
predkladaná na rokovanie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial v súlade s ustanovením § 18f
ods.1 písm. d) Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
V priloženej správe kontrolór uvádza, že v roku 2018 obci neboli doručené žiadne
sťažnosti.
7. Správa inventarizačnej komisie o vykonanej inventarizácii majetku k 31.12.2018
Inventarizačná komisia v zložení:
1. Ernest Maraček, poslanec
2. Szántó Adriana, sam.referent
3. Valéria Leváková, zást.starostu

-

predseda komisie
člen komisie
člen komisie

vykonala riadnu fyzickú a dokladovú inventarizáciu všetkého majetku obce (dlhodobého
hmotného majetku, drobného majetku, zásob, krátkodobých a dlhodobých pohľadávok, záväzkov,
rozdielu majetku a záväzkov, oprávok, krátkodobého finančného majetku, zúčtovacích vzťahov,
časového rozlíšenia, operatívnej evidencie, podsúvahových účtov) v dňoch 28.12.2018 -15.1.2019
na základe Príkazu starostu obce č. 349/2018 zo dňa 14.11.2019 v zmysle zákona č.431/2002 Z.z.
o účtovníctve v z.n.p.
Inventarizačná komisia konštatuje, že všetok hmotný majetok je riadne vedený a evidovaný
v inventárnej knihe, na inventárnych kartách a v knihe materiálových zásob. Neboli zistené žiadne
závažné poškodenia majetku ani žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy súhlasia so
stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a v analytických evidenciách.
Súhrnný inventarizačný zápis tvorí prílohu tejto správy.
Poslanci k predloženej správe nemali žiadne pripomienky ani otázky a následne ju vzali na
vedomie a informáciu o stave hospodárenia s majetkom obce.
8. Návrh na zakúpenie malotraktora
Starosta obce predniesol zastupiteľstvu návrh na zakúpenie nového malotraktora, ktorý by
bol multifunkčný, na kosenie trávy aj odhŕňanie snehu z obecných priestranstiev, spolu s vlečkou.
Podľa predbežného prieskumu trhu ba cena mohla byť max. do 20 tisíc eur. Traktorová kosačka,
ktorú obec vlastní nie je vhodná na kosenie celoročne, zadrháva sa, čerstvá jarná tráva je veľmi
lepivá a jeho obsluha je pre jednu osobu náročná. Taktiež je vzduchom chladená, dymí a pri kosení
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veľkých plôch spôsobuje zdravotné ťažkosti. Obec nemá zamestnancov, cez projekty Úradu práce
nie je koho zamestnať, v evidencii nezamestnaných nemáme nikoho, kto by tieto práce mohol
a vedel vykonávať, preto bude stroj obsluhovať starosta obce. Po rozprave poslanci dospeli k záveru
a poverili starostu obce vykonať prieskum trhu, vyžiadať cenové ponuky a nákupom vhodného
traktora a taktiež sa uzniesli na zmene rozpočtu hospodárenia obce rozpočtovým opatrením č. 1,
presunom sumy 20tis. Eur na položku 713004 (stroje a zariadenia) z položky 717001 (realizácia
nových stavieb). Použitím rezervného fondu sa zatiaľ neuvažuje, nákup môže byť realizovaný
z bežného rozpočtu. V prípade, že v čase nákupu obec nebude disponovať dostatočnými finančnými
prostriedkami, obecné zastupiteľstvo súhlasí s dočasným použitím prostriedkov rezervného fondu.
9. Návrh na opravu resp. výmenu zámkovej dlažby pri kultúrnom dome a výmaľovka
interiéru.
Starosta obce predložil návrh na výmenu zámkovej dlažby pred vchodom do KD a na
spevnenie plochy betónom, pričom práce by boli vykonané svojpomocne, tak ako realizácia
chodníky minulý rok popri bešianskej ceste. Schválený rozpočet obce počítal so sumou 29 tis. Eur
na tieto práce vrátane opráv na budove KD. Nakoľko rozpočtovým opatrením sa presúva 20 tis. Eur
na nákup traktora, zostáva rezerva 9 tis. Eur na presun na položku účtu 08.2.0.712001 údržba a
rekoštrukcia. Súčasne sa uvažuje aj s výmaľovkou interiéru KD dodávateľsky a nákupom
svietidiel. Poslankyňa Monika Szántóová navrhla pri výmene zámkovej dlažby uvažovať aj
s umiestnením lavičiek na sedenie. S návrhom súhlasili všetci prítomní. Všetky výdavky budú
financované z príjmov bežného rozpočtu. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne realizáciu týchto prác
a nákup lavičiek a svietidiel schválilo.
10. Rôzne informácie starostu obce a organizačné opatrenia
V tomto bode programu žiadne informácie neodzneli.
11. Interpelácie poslancov
Do dnešného zasadnutia OZ neboli predložené žiadne písomné interpelácie poslancov.
12. Diskusia
V rámci diskusie už nikto nemal žiadne pripomienky ani návrhy, aktuálne témy boli
prerokované v rozprave k jednotlivým bodom programu..
13. Záver
Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce
a rokovanie ukončil o 19.00 hod.

poďakoval prítomným za účasť

V Hornom Piale, dňa 22.2.2019
Zapísala: Adriana Szántó
Overil Ernest Maraček :

Ľudovít H ú d i k
starosta obce

.......................................
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UZNESENIE
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného
dňa 22.2.2019
uznesenie č.20/2019–

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím poriadkom
obecného zastupiteľstva
volí
za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa 22.2.2019 poslancov
p. Szántóovú, Levákovú a Sléherovú.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 ( Sléherová, Leváková, Maraček, Szántóová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 26.2.19
uznesenie č.21/2019 –

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 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Sléherová, Leváková, Maraček, Szántóová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 26.2.19

uznesenie č. 22/2019 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

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

V Hornom Piale, dňa 26.2.19

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č. 23/2019 -

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 kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný Pial
za rok 2018“
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Sléherová, Leváková, Maraček, Szántóová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 26.2.19

uznesenie č. 24/2019 -

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.
berie na vedomie
„Správu hlavného kontrolóra Obce Horný Pial o kontrole vybavovania
sťažností za rok 2018“.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 (Sléherová, Leváková, Maraček, Szántóová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 26.2.19

uznesenie č. 25/2019 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s § 11 ods. 4 písm. a)
Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov kontroluje hospodárenie s majetkom obce a
berie na vedomie
správu o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov obce Horný Pial k 31.12.2018.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 ( Leváková, Maraček, Sléherová, Szántóová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 26.2.19

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č. 26/2019 -

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 starostu obce na zakúpenie viacúčelového traktora.
B. schvaľuje
Zakúpenie traktora a schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2019
presun sumy 20 tis. Eur na položku 713004 (stroje a zariadenia) z
položky 717001 (realizácia nových stavieb).
C. poveruje
starostu obce realizáciou prieskumu trhu a nákupom traktora.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 ( Leváková, Maraček, Sléherová, Szántóová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 26.2.19

uznesenie č. 27/2019 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial
schvaľuje
návrh starostu obce opraviť resp. vymeniť zámkovú dlažbu pred
vchodom do kultúrneho domu, osadiť lavičky na sedenie, realizovať
výmaľovku interiéru budovy KD a zakúpiť nové svietidlá v súlade so
schváleným rozpočtom obce. Rozpočtovým opatrením č.1 sa presúva
z položky 717001 (realizácia nových stavieb) na položku 712001
rekonštrukcia a údržba budov a objektov v sume 9000 eur.
Prítomní: 4 z 5
Za: 5 (Leváková, Maraček, Szántóová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 26.2.19

Ľudovít Húdik, starosta obce
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