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Z á p i s n i c a  
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 10.5.2019 

 

prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Program:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa voľba overovateľa zápisnice a voľba návrhovej komisie 

3. Schválenie programu 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Správa o hospodárení obce a plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2019 

6. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2018 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému 

účtu obce  

7. Individuálna výročná správa Obce Horný Pial za rok 2018 

8. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019 

10. Rôzne  informácie starostu obce a organizačné opatrenia 

11. Interpelácie poslancov 

12. Diskusia 

13. 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.   Poslanec Ernest Maraček sa 

ospravedlnil z osobných dôvodov a poslankyňa Mgr. Monika Szántóová z pracovných dôvodov. 
 

2. Určenie zapisovateľa  a  overovateľa zápisnice,  voľba návrhovej komisie 

 

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

obce určil  Valériu Levákovú.  Za členov návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení  poslanci 

Leváková, Húdik 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 

6.5.2019. 
 

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. 

 Na 2. zasadnutí OZ dňa 22.2.2019 bolo prijatých 8 uznesení, ktoré mali charakter schvaľovací 

alebo vzatia na vedomie, úlohy z nich vyplývajúce boli splnené, resp. sa priebežne plnia.  Nákup 

malotraktora a mulčovača podľa uznesenia 26/2019 bol realizovaný  Malotraktor bol zakúpený ako 

použitý s odstúpeným leasingom v cene 15 887,00 eur, z toho  6480,80 odstúpenie  + 9 406,20 leasing. 

Mulčovač ku traktoru bol zakúpený za cenu 1680,00 eur. 
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5. Správa o hospodárení obce a plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2019 

 

  Poslanci obdržali výkaz o plnení rozpočtu hospodárenia obce k 31.3.2019, ktorý si mohli 

vopred naštudovať. Výsledkom  finančného hospodárenia obce je prebytok 1739,79 eur. Poslanci 

k výkazu nemali žiadne pripomienky a výsledok finančného hospodárenia jednohlasne schválili.  
 

6. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2018 a stanovisko hlavného kontrolóra k 
záverečnému účtu obce  

 

  Návrh ,,Záverečného účtu  a rozpočtového hospodárenia Obce Horný Pial za rok 2018“ je 

predložený Obecnému zastupiteľstvu obce Horný Pial  na schválenie v súlade s § 4 ods. 3 písm. b) a § 

11 ods. 4 písm. b) zákona 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 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 2018 a konštatoval nepriaznivý výsledok bežného rozpočtu, 

ktorý je schodkový. Prítomný poslanci ku stanovisku HK pripomienky ani dotazy nemali a vzali ho na 

vedomie.  

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

V rozprave poslankyňa Valéria Leváková sa spýtala, akým spôsobom sa vymáhajú nedoplatky na 

miestnych daniach. Hlavný kontrolór poznamenal, že je možnosť o zriadenie záložného práva na 

nehnuteľný majetok dlžníkov. Starosta obce vyjadril názor, že o zriadení záložného práva zatiaľ 

neuvažoval, je to krajný spôsob vymoženia nedoplatkov, ktoré nedosahujú jednotlivo ani 300 eur 

u jedného daňovníka. Záverečný účet po rozprave bol bez výhrad bol jednohlasne schválený. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo  vyrovnanie schodku rozpočtu vo výške 8 055,42 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 13 647,09 EUR schvaľujú použiť  na tvorbu 

rezervného fondu obce.     
 

7. Individuálna výročná správa Obce Horný Pial  za rok 2018 
 

 Výročná správa Obce Horný Pial za rok 2018 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. 
    

8. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole   

 

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

ods.1 písm. d) zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na rokovanie obecného 

zastupiteľstva. V období január – apríl 2019 bola vykonaná jedna rozsiahla  kontrola, a to kontrola 

majetku obce so stavom k poslednej inventarizácii, a to ku 31.12.2018.   Pri kontrole neboli  zistené 

žiadne  zásadné pochybenia a kontrolné zistenia. Návrh správy bol so starostom obce prerokovaný 

a ten prijal vlastné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v evidencii, tvorbe spisov VO 

a prijatí vnútornej smernice na verejné obstarávanie. Hlavný kontrolór odporučil stanoviť si nižší limit 

pri ktorom obec bude tvoriť spis verejného obstarávania, aby obstarávanie bolo transparentné 

a preukázateľné. Poslanci k predloženej správe a odporúčaniu hlavného kontrolóra obce nemali 

pripomienky ani výhrady a správu  vzali na vedomie. 
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9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019 

 

 V súlade s § 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.   

Pozmeňovacie návrhy zo strany poslancov vznesené neboli a Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Horný Pial na 2. polrok 2019 jednohlasne schválili a súčasne poverili výkonom 

kontrolnej činnosti v súlade so schváleným plánom. 
   

10. Rôzne informácie starostu obce a organizačné opatrenia 
 

a) Starosta obce informoval prítomných o prebiehajúcich rokovaniach a prípravnom konaní na 

vybudovanie verejnej kanalizácie viacerých obcí, pričom by odpadové vody boli odvádzané na 

novú modernú čističku do Kalnej nad Hronom.  

b) Súkromné centrum voľného času Talentum Tekovské Lužany poslalo obci žiadosť o spoluprácu 

a umožnenie zriadiť pracovisko – CVČ v našej obci. Starosta obce sa vyjadril, že takéto CVČ b y 

sa pravdepodobne neosvedčilo, nakoľko deti ktoré o takéto záujmové činnosti majú záujem, 

navštevujú CVČ v Leviciach, kde obec aj finančne prispieva.  

c) Starosta obce pripomenul poslancom blížiaci sa termín Dňa detí. Poslankyňa Sléherová predniesla 

spoločný návrh komisie pre mládež, kultúru a šport, aby bol pri príležitosti MDD usporiadaný 

jednodňový výlet do Bojníc, kde pri tejto príležitosti bude bohatý program. Starosta a aj prítomní 

poslanci s návrhom súhlasili.  

d) Starosta obce informoval prítomných o začatí realizácie opravy štátnej komunikácie od obce Beša 

po Kalnú nad Hronom a tej súvislosti aj o zmene dopravného značenia v obci. V tej súvislosti 

bude potrebné zriadiť osvetlenie ponad prechod pre chodcov vedúci z parku k predajni potravín. 
 

11. Interpelácie poslancov 
 

Do dnešného zasadnutia OZ neboli predložené žiadne písomné interpelácie poslancov.  
 

12. Diskusia  
 

Poslanec p. Húdik navrhol zriadiť vonkajšie parkové osvetlenie k novému chodníku vedúcemu 

cez parčík popri bešianskej ceste. Starosta obce prisľúbil preveriť technické možnosti zriadenia 

takéhoto osvetlenia. Pracovníčka p. Szántó interpretovala ústnu sťažnosť p. Anikó Adamiovej na 

pasúce sa stádo kôz p. Monikou Sládekovou na verejnom priestranstve pred ich domov a v parčíku 

popri bešianskej ceste. Verejné plochy sú značne znečistené, rovnako kozy poškodzujú osobné 

motorové vozidlo v jej vlastníctve tým, že naň vyskakujú. Starosta obce prisľúbil že p. Sládekovú 

napomenie.  

13. Záver 
 

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

ukončil o 18.30 hod.  

 

V Hornom Piale, dňa 10.5.2019 

 

Zapísala: Adriana Szántó 

Overila  Valéria Leváková :                  Ľudovít    H ú d i k 

                        starosta obce  

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

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného 

dňa 10.5.2019 
 

 
uznesenie č.28/2019–  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím poriadkom 

obecného zastupiteľstva       

 volí  
za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa 10.5.2019 poslancov p. 

Húdika, Levákovú a Sléherovú. 
 

 

Prítomní: 3 z 5  

Za: 3 ( Sléherová, Leváková, Húdik,)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 13.5.19     Ľudovít Húdik, starosta obce  
 

 

 

uznesenie č.29/2019 –  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  3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  
 
 

 

Prítomní: 3 z 5  

Za: 4 (Sléherová, Leváková, Húdik)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 13.5.19     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

uznesenie č. 30/2019 -   Obecné zastupiteľstvo  obce Horný Pial      

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

 

 

    Prítomní: 3 z 5  

    Za: 4 (Sléherová, Leváková, Húdik)    

    Proti: 0  

    Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 13.5.19     Ľudovít Húdik, starosta obce  
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uznesenie č. 31/2019 -    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 1. štvrťroku 2019 

     B. schvaľuje 

     výsledok rozpočtového hospodárenia Obce Horný Pial k 31.3.2019,  

    ktorým je prebytok 1739,79  EUR. 

 
 

Prítomní: 3 z 5  

Za: 3 (Sléherová, Leváková, Húdik)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 13.5.19    Ľudovít Húdik, starosta obce 
 

 

 

uznesenie č. 32/2019 - a) Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial schvaľuje Záverečný účet 

obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad. 

    b)  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial schvaľuje vyrovnanie  

   schodku rozpočtu 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 vo výške 8 055,42 EUR, z prebytku finančných    

 operácií 21 702,51 EUR. Takto vypočítaný rozdiel z prebytku     

 celkového rozpočtu v sume 13 647,09 EUR schvaľuje použiť  na     

 tvorbu rezervného fondu obce.       

       c)    Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2018. 

 
 

Prítomní: 3 z 5  

Za: 3 (Sléherová, Leváková, Húdik)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 13.5.19     Ľudovít Húdik, starosta obce 
 

 

 

uznesenie č. 33/2019 -   Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial  

     berie na vedomie 

    ,,Individuálnu výročnú správu Obce Horný Pial za rok 2018“. 

 
Prítomní: 3 z 5  

Za: 3 ( Leváková, Sléherová,  Húdik)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 13.5.19     Ľudovít Húdik, starosta obce 
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uznesenie č. 34/2019 -        Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial v súlade s § 18f ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. po prerokovaní   

 berie na vedomie 

 „Správu o výsledkoch kontrol  hlavného kontrolóra Obce Horný Pial za  

január-apríl 2019“. 

  

 

Prítomní: 3 z 5  

Za:  3 ( Leváková, Húdik,  Sléherová)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 13.5.19     Ľudovít Húdik, starosta obce 
 

 

uznesenie č. 35/2019 -  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 2019. 

    B. schvaľuje 

    Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný Pial na 2.  

   polrok 2019. 

    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 2019 v súlade s §    

 18e zákona o obecnom zriadení a príslušnými zákonmi v rozsahu     

 stanovenom § 18d. 

  

      
Prítomní: 3 z 5  

Za: 5 (Leváková, Sléherová, Húdik)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 13.5.19     Ľudovít Húdik, starosta obce 
 

uznesenie č. 36/2019 -  a)  Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial  berie na vedomie   

    informácie, ktoré odzneli v bode Rôzne. 

    b) Žiada starostu obce a obecný úrad zorganizovaním výletu pre  

    deti so 15 rokov veku pri príležitosti MDD na deň 1.6.2019. 
  

Prítomní: 3 z 5  

Za: 5 (Leváková, Sléherová, Húdik)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 13.5.19     Ľudovít Húdik, starosta obce 


