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Úvodné slovo starostu obce  
 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčania, 

 

byť dobre fungujúcou samosprávou, s čo najpozitívnejšími 

výsledkami hospodárenia, zveľaďovania či spolunažívania 

spoluobčanov je snom asi každého dobrého starostu. 

O takéto fungovanie našej obce sa snažím aj ja. Hoci sa mi 

to nie vždy darí, ako by som si to predstavoval, myslím si, že 

aj tak môžeme byť v celku spokojní, čo sa týka fungovania 

samosprávy.  

Výročná správa obce Horný Pial za rok 2018, ktorú 

Vám predkladám, poskytuje reálny pohľad na činnosť obce a dosiahnuté výsledky v 

sledovanom roku, ktoré sme vykonávali v rámci samosprávnych kompetencií a 

kompetencií v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Obec zabezpečovala svoje 

úlohy v súlade s príslušnými zákonmi a normami.   

 V sledovanom roku sme vykonali množstvo práce, ako starostlivosť o 

verejné priestranstvá, verejnú zeleň, osvetlenie, vývoz odpadov, starostlivosť o 

cintorín a budovy vo vlastníctve obce, vyvíjali sme úsili v oblasti zvýšenia množstva 

triedeného zberu odpadov.  

   Postavili sme chodník popri bešianskej ceste a zakúpili sme nové detské 

ihrisko do parku. V roku 2018 sa nám z  eurofondov ani zo štátneho rozpočtu 

nepodarilo získať finančné prostriedky na realizáciu projektov, všetky výdavky sme 

hradili z vlastných prostriedkov.    

 Vyslovujem aj touto cestou poďakovanie všetkým, ktorí prispievajú k 

pokojnému a kvalitnému životu v našej maličkej obci. 

 

        Ľudovít Húdik v.r. 
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1. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE 
 

1.1 Identifikačné údaje obce 
 

adresa pre poštový styk:    Obecný úrad, 935 37   Horný Pial č. 52  

Tel. a fax:               36/6386131 

e-mail:      obechpial@gmail.com  

web:      www.hornypial.sk  

bankové spojenie:             Prima banka Slovensko  a.s.  

                č. účtu: 7111399001/5600 

Okres:      Levice   

Kraj:      Nitriansky 

Región:                  Tekovský 

IČO:          00307017  

DIČ:          2021218650 

Právna forma:    právnická osoba 

Deň vzniku:   Obec ako samostatný územný samosprávny      

   a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb.     

 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien   

 a doplnkov a Ústavou SR 

Rozloha obce:       635 ha 

 

 
             Lokalizácia obce v rámci okresu 

 

mailto:obechpial@gmail.com
http://www.hornypial.sk/
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1.2 Geografické údaje 

Obec Horný Pial sa nachádza 15 km juhozápadne od okresného mesta 

Levice vzdušnou čiarou. Susedí s katastrami obcí Lok, Bajka, Dolný Pial, Beša, 

Iňa a Jesenské Údolie. Najvyšším bodom obce je na južnej strane historická 

kaplnka (208 m n. m.) a najnižšie miesto sa nachádza v blízkosti chotára obce 

Bajka (166 m n. m.). Obec Horný Pial leží na východných svahoch Pohronskej 

pahorkatiny na terasách rieky Hron. Povrch katastra je len v malej miere kopcovitý 

a spádovitý smerom na východ. Povrch odlesneného chotára tvoria treťohorné 

uloženiny s pokrovom spraše. Má černozemné a hnedozemné pôdy. 

Cez obec preteká nízkokapacitný recipient smerom od Dolného Pialu na 

sever, prameniaci na parcele „ Močariská “. Voda tohto prameňa ústi do neďaleko 

tečúceho Toku Hron. Kataster obce sa nachádza v mierne suchom pásme s 

priemernou ročnou teplotou vzduchu 9 °C. V letných mesiacoch pripadá cca 25 °C 

na 60 dní a v zimných mesiacoch cca 0 - 1 °C na 40 dní počas daného obdobia. 

Priemerné ročné zrážky sa pohybujú okolo 660 - 680 mm, a to v zime cca 300 mm 

a počas vegetačného obdobia spadne 360 - 380 mm. 

 

1.3 Demografické údaje  

 

Počet obyvateľov k 31.12.2018:   267 
 

Kategória Spolu Muži Ženy 

Vek od 0 – 3 rokov 11 5 6 

Vek od 4 – 6 rokov 9 6 3 

Vek od 7 – 14 rokov 12 7 5 

Vek od 15 – 17 rokov 15 8 7 

Vek od 18 – 60 rokov 164 88 76 

Vek nad 60 rokov 56 28 28 

Spolu 267 142 125 

 

 

 

Veková štruktúra obyvateľov podľa pohlavia v rokoch 2008 - 2013 Veková štruktúra obyvateľov v rokoch 2012 – 2017: 

 

 

 

 

 

Vek 0 - 6 7 - 14 15 - 64 65 a viac 
Spolu 

Rok Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

2012 5 7 14 11 99 99 16 30 281 

2013 6 7 12 8 101 97 13 31 275 

2014 9 6 11 11  105  89 10 25 276 

2015 7 5 12 11 97 89 19 26 266 

2016 13 7 10 11 98 90 18 26 273 

2017 6 7 13 10 99 84 20 29 268 
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1.4 Ekonomické údaje  
 

Počet evidovaných dlhodobo nezamestnaných k 31.12.2018 v obci Horný 

Pial bol 1, čo je v porovnaní k počtu  170 ekonomicky činných obyvateľov obce 

1,7 %. Počet nezamestnaných v porovnaní s uplynulým rokom klesol o 3 osoby, čo 

v percentuálnom vyjadrení je  o 75 %. 

 

Počet uchádzačov o zamestnanie v rokoch 2010 – 2018: 

 

Rok, k 31.12 Počet UoZ 

2010 18 

2011 15 

2012 19 

2013 21 

2014 17 

2015 16 

2016 15 

2017 4 

2018 1 

 

1.5 Symboly obce 
 

 

 V historických dokumentoch sa spomína že tu kedysi stál gotický kostol, 

ktorý bol zasvätený narodeniu Panny Márie. Tomuto sviatku je zasvätený aj 

súčasný rímskokatolícky kostol. Predpokladá sa, že obec používala vlastné 

pečatidlo pred 18. storočím s cirkevným motívom. Na dokumentoch z r. 1775 – 

1863 archivovaných v krajinskom archíve v Budapešti sú na pečatidle obce vyryté 

kolmo postavené čerieslo a lemeš a názov obce „Felpél“ nad časťami pluhu 

v polkruhu. Nápisová pečiatka, ktorá vznikla v dielni budapeštianskeho kovorytca 

Ignáca Felsenfelda v r. 190+ mala nasledovný text: Bars Vármegye Felsőpél 

község *1906*. 

 Historický erb obce Horný Pial obsahuje motívy kolmo postavené čerieslo 

a lemeš z pečatidla používaného v r. 1775 – 1863 doplnený o cirkevnú symboliku 

– motívy ľalie a ruže, ktoré symbolizujú sviatok narodenia Panny Márie a sú 

uložené v zelenom štíte. V tejto podobe je erb obce nielen historicky a heraldicky 

správny, ale aj jedinečný, lebo túto podobu erbu nepoužíva žiadna iná obec na 

Slovensku. Symboly obce: erb, pečať a vlajka boli schválené heraldickou komisiou 

v Bratislave a obec je oprávnená ich používať v úradnom styku aj pri reprezentácii.  

 Farby vlajky sú zelená, žltá, biela. 
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Erb obce Horný Pial: 

 

 
 

Pečať a vlajka obce Horný Pial :  
 

                                  
   

1.6 História obce Horný Pial 
 

Najstarší dokument, ktorý stráži meno tejto obce pochádza z roku 1209 a 

spomína ju pod názvom PELLY. Pánom usadlosti sa stal od roku 1251 Albert, syn 

zemianskej rodiny BOLYÁRA-PÉPLYIHO a dostala názov Bolyár Pélyi. Neskôr 

ju prevzali pod svoju správu rodiny Hunyadiovcov z Kálnej a z časti aj 

Majthényiovci. 

Meno obce sa ďalej spomína v písomnostiach z roku 1484 (Egyhazaspel) z 

čias tureckej nadvlády (v rokoch 1453 - 1583), kedy aj samotní usadlíci boli 

daňovými platiteľmi. 

Okolo roku 1550, kedy vznikol Urbársky zákon, sa objavili spisy po rodine 

PÉLYI.  Poslednými dokumentmi z feudálnej doby  (po rodine  Hunyadiovcov) sa 

našli v nitrianskom archíve tzv. Súpis poddaných z doby Márie Terézie (cca rok 

1770), ktorý podával konkrétny prehľad o obyvateľoch a konkrétnych 

obhospodarovaných plochách pôdy. Koncom 18. storočia sa stretávame aj s 

posledným názvom obce Pial, resp. Horný Pial, ktorý sa zachoval aj v súčasnej 

dobe. 
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1.7 Pamiatky 
 

Medzi pamätné stavby obce Horný Pial patrí jednoznačne kaplnka 

Narodenia Panny Márie, skorého románskeho štýlu z konca 12. storočia, postavená 

v miestnom cintoríne, ktorá bola neskôr viackrát zrekonštruovaná, naposledy v r. 

2013, kedy bola opravená strecha a vonkajšia fasáda. Románsky pôvod stavby 

zatiaľ nie je bezpečne potvrdený, keďže sa tu zatiaľ nerobil výskum. Nasvedčuje 

tomu však dispozícia stavby, jej poloha i orientácia v smere východ - západ. Išlo 

by o typickú románsku stavbu neveľkých rozmerov s pozdĺžnou loďou a 

polkruhovou apsidou. Z interiéru kaplnky je veľmi vzácna baroková obruba 

oltárneho obrazu. V jej okolí sa nachádzajú viac ako 200 rokov staré lipy, 

z ktorých niekoľko už žiaľ vysychá. Kostolík patrí pod farnosť Rímskokatolíckej 

cirkvi v susednej obci Dolný Pial. Obecná zvonica pochádza r. 1875. Postavili ju 

veriaci katolíckej cirkvi. Od roku 2014 je majetkom obce Horný Pial. V roku 2015 

bola vykonaná rekonštrukcia strechy aj fasády zvonice. Medzi mladšie 

pamätihodnosti môžeme zaradiť aj kostol reformovanej kresťanskej cirkvi 

vybudovaný v roku 1837. Kostol bol v uplynulých rokov niekoľkokrát 

rekonštruovaný. V r. 2011 – 2012 prešla rekonštrukciou strecha, zvon a aj 

kompletne interiér, v roku 2016 bola kompletne zrekonštruovaná veža kostola 

a čelná fasáda.  Na rekonštrukciu oboch kostolov finančne prispela aj Obec Horný 

Pial. 

 

Katolícky kostolík 
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Zvonica  

 
 

Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi  
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1.8 Inštitúcie v obci 
 

 

- v obci Horný Pial sa nenachádza žiadna materská ani základná škola. Tieto 

inštitúcie navštevujú deti našej obce v obci Dolný Pial a v Leviciach  

- farský úrad rímskokatolíckej cirkvi sa nachádza tiež v obci Dolný Pial  

- farský úrad reformovanej kresťanskej cirkvi sa nachádza v obci Kalná nad 

Hronom  

- najbližšia pošta sa nachádza v obci Dolný Pial  

- k lekárskemu vyšetreniu našich občanov slúžia zdravotné ambulancie 

obvodného lekára v Dolnom Piale a v Beši, pre deti je zdravotná ambulancia 

v Kalnej nad Hronom  
 

Obchodné prevádzky v obci: 

 

a) Obchody s potravinami a zmiešaným tovarom: 

 Moje potraviny, Horný Pial 132    

 

b) Pohostinstvá: 

 Pub u Terky, Horný Pial č. 53     

                 

c) Ostatné prevádzky: 

 Hospodársky dvor Poľnohospodárskeho družstva Veľký Ďur – živočíšna 

výroba  
 

 

d) Miestni živnostníci a podnikatelia: 
 

- Arpád Pakši, Horný Pial 106, Kovopant Dolný Pial  

- František Bajnovič ml., Horný Pial 93, klampiar, izolatér 

- František Bajnovič st. , Horný Pial 144, klampiarstvo, zámočníctvo 

- Imrich Kelemen -  IMAL , Horný Pial 56, maliar 

- Ľudovít Húdik, Horný Pial 152, autobusová doprava  

- Norbert Szántó, Horný Pial 165, súkromne hospodáriaci roľník 

- Peter Fabian – EFIRMY, Horný Pial 101, nešpecializovaný veľkoobchod 

- Peter Vicze, Horný Pial 147, súkromne hospodáriaci roľník 

- Tibor Sléher, Horný Pial 58, inštalácia výhrev. a klimatizač. zariadení 

- Zsolt Macák, Horný Pial 20, súkromne hospodáriaci roľník 
 

 

e) Ubytovacie zariadenia a poskytovatelia ubytovacích služieb:  
 

- Penzión Daniela – Horný Pial č. 132 
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Penzión Daniela 

1.9 Kultúra 

 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad v spolupráci 

s komisiou pre kultúru a šport. Kultúrno-spoločenský život v obci tradične 

začíname veľmi obľúbeným plesom starostu obce, ktorého sa zúčastňujú mnohí 

priatelia z okolitých miest a obcí.  

Posledný aprílový deň už tradične patrí stavaniu májov mládencami našej 

obce za sprievodu spievajúcich dievčat a žien, malých ratolestí. Stavanie mája je 

už v našej obci tradíciou. 

Pri príležitosti Dňa detí sa detičky s rodičmi zúčastnili zájazdu autobusom 

do súkromného múzea historických zbraní a vojnovej techniky v Pohronskom 

Ruskove.  

  V decembri našich najmenších opäť potešil Mikuláš. V sprievode anjelov 

a čertov navštívil každú domácnosť s deťmi a  rozdal balíčky so sladkosťami.    

 

 
Stavanie Mája 
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Kultúrny dom v Hornom Piale  

 

 
Deň detí 
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Mikuláš so sprievodom 

 

 

1.10 Šport 

 

 Na území obce je registrovaná Telovýchovná jednota Družstevník, futbalový 

klub FC Horný Pial, ktorý momentálne nehrá žiadnu z futbalových súťaží.   

V roku 2018 sa tradičný turnaj v plážovom volejbale v obci nekonal. 

 

1.11 Poslanie a vízie obce  
 

Obec Horný Pial je samostatný územný samosprávny celok a správny celok 

Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je 

právnickou sobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne 

hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri 

výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej 

obyvateľov. Obec Horný Pial vykonáva nasledovné činnosti:  

- riadne hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom 

vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania, na základe rozpočtu obce,  



 

14 

 

- usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, t.j. vydáva súhlas, záväzné stanovisko, 

stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických a 

fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce,  

- vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,  

- zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, 

verejných priestranstiev, obecného cintorína , kultúrnych, športových a ďalších 

obecných zariadení, kultúrnych pamiatok,  

- zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym 

odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a 

údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou,  

- utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov 

obec, chráni životné prostredie,   

-  utvára podmienky na kultúru, osvetovú činnosť, telesnú kultúru a šport,   

-  plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa, určuje pravidlá času predaja v 

obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,   

- obstaráva a schvaľuje  koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce,   

-  vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme 

zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,    

-  organizuje hlasovanie obyvateľov o dôležitých otázkach života a rozvoja 

obce,  

- zabezpečuje verejný poriadok v obci,   

-  zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok,   

-  plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,  

- vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,   

- vykonáva činnosti v oblasti stavebného poriadku,   

-  v záujme rozvoja obce spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, s 

občianskymi združeniami a inými právnickými, ako aj s fyzickými osobami 

pôsobiacimi v obci.   

    Dlhodobým cieľom obce Horný Pial je zabezpečiť a vytvárať podmienky pre 

pohodlné bývanie svojich občanov, poskytujúce dostatočné možnosti pre 

spoločenské, kultúrne a športové aktivity.  Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a 

starosta. Výkonným orgánom je Obecný úrad.     

 

1.12 Organizačná štruktúra obce 

 
Obecné zastupiteľstvo: 

 

je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách, 

ktoré sa konali dňa 15. novembra 2014 s nasledovným zložením: 

 

 Ernest Maraček, zástupca starostu, NEKA 

 Jana Kissová, MOST-HÍD 
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 Margita Maračeková, Smer-SD 

 Alexander Varga, NEKA 

 Peter Vicze, SMK-MKP   

 

Vo voľbách do orgánov obce dňa 11. novembra 2018 boli opätovne zvolený 

za starostu obce p. Ľudovít Húdik, kandidát koalície SMER SD – SNS – Most-Híd 

a za poslancov obecného zastupiteľstva :  

 

 Ing. Marian Húdik, kandidát SMER SD – SNS – Most-Híd 

 Valéria Leváková, kandidátka SMER SD – SNS – Most-Híd, 

 Ernest Maraček, kandidát SMER SD – SNS – Most-Híd, 

 Bc. Erika Sléherová, kandidátka SMER SD – SNS – Most-Híd, 

 Mgr. Monika Szántóová, kandidátka SMER SD – SNS – Most-Híd. 

 

Obecné zastupiteľstvo  rozhoduje o základných otázkach života obce: určuje 

zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľuje rozpočet obce a jeho 

zmeny, schvaľuje územný plán obce, rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane 

alebo miestneho poplatku, určuje náležitosti miestnej dane alebo miestneho 

poplatku a verejnej dávky a rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky, vyhlasuje 

hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce, 

zvoláva verejné zhromaždenia občanov, uznáša sa na nariadeniach, schvaľuje 

dohody o medzinárodnej spolupráci a členstve obce v medzinárodnom združení, 

určuje organizáciu obecného úradu a určuje plat starostu a hlavného  kontrolóra, 

schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov obce, ako aj ďalšie predpisy, 

zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh 

starostu vymenúva a odvoláva ich vedúcich, zakladá a zrušuje obchodné spoločnosti 

a iné právnické osoby a schvaľuje zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľuje 

majetkovú účasť obce v právnickej osobe, schvaľuje združovanie obecných 

prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného 

regionálneho alebo záujmového fondu, zriaďuje a zrušuje orgány potrebné na 

samosprávu obce a určuje náplň ich    práce, udeľuje čestné občianstvo obce, obecné 

vyznamenania a ceny, ustanovuje erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne 

znelku obce. 

Obecné zastupiteľstvo sa schádza najmenej raz za tri mesiace, jeho zasadnutie 

zvoláva a vedie starosta obce. Rokovanie obecného zastupiteľstva je verejné a v 

roku 2018  zastupiteľstvo rokovalo 4 krát a to  2.3., 29.3., 16.7. a 18.10.,  

 

Starosta obce: 
 

V komunálnych voľbách dňa 10.11.2018 bol zvolený za starostu obce p. 

Ľudovít Húdik,  kandidát koalície SMER SD – SNS – Most-Híd. 

Starostu volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Starosta 

obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Jeho funkcia je 

verejná. Funkčné obdobie začína zložením sľubu.  
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Starosta obce je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a 

v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce; v administratívnoprávnych 

vzťahoch je správnym orgánom. Zvoláva zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k 

štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých 

veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené 

obecnému zastupiteľstvu. 

 

Zástupca starostu obce: 
  

 Od decembra 2018 starosta obce poveril svojím zastupovaním poslankyňu p. 

Valériu Levákovú. Zástupca starostu  zastupuje starostu v rozsahu určenom 

starostom v písomnom poverení. 

 

Hlavný kontrolór obce: 

 Hlavným kontrolórom obce je  JUDr. Marek Keller. Svoju funkciu vykonáva  

na čiastočný úväzok 0,147. 

Úlohy hlavného kontrolóra  podľa zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. 

v znení neskorších zmien a doplnkov sú : 
 

(1) Hlavný kontrolór 

a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb., 

b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej 

činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve 

zverejnený spôsobom v obci obvyklým, 

c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného 

účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, 

d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho 

najbližšom zasadnutí, 

e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej 

činnosti, a to do šesťdesiat dní po uplynutí kalendárneho roku, 

f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s 

prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov 

Európskej únie, 

g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje štatút obce, 

h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo 

starosta, ak vec neznesie odklad, 

i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom. 

(2) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a 

obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií 

zriadených obecným zastupiteľstvom. 
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(3) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných 

dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d zákona č. 369/1990 Zb. 

(4) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky 

kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi. 

 

Komisie: 

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné 

poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. 

Komisie sú  zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb 

zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné 

zastupiteľstvo. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Piale  má zriadené  nasledovné komisie: 
 

1. Komisia pre mládež, kultúru a šport    

Predseda: p. Ernest Maraček  

Členovia: pp. Monika Szántóová, Erika Sléherová a Marián Húdik 
 

2. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov 

Predseda: p. Ernest Maraček  

Členovia:  pp. Valéria Leváková a Erika Sléherová  
 

3. Komisia na prešetrovanie sťažností proti samosprávnej pôsobnosti obce  

Predseda: p. Marian Húdik 

Členovia:  pp. Valéria Leváková, Monika Szántóová 

  
 

Obecný úrad:  

 

je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje 

organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce. 

Zamestnankyňou obecného úradu je : 

 Adriana Szántó  – samostatný odborný referent, zamestnaná od 1.6.1990 – náplň 

práce je určená schváleným pracovným poriadkom a prílohami pracovnej náplne 

k pracovnej zmluve. 
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Budova Obecného úradu  

 
 

1.13 Schválené právne normy obce 

 
a) Poriadky, zásady a smernice  

 

- Štatút obce 

- Organizačný poriadok Obecného úradu v Hornom Piale  

- Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Hornom Piale  

- Rokovací poriadok komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejného 

záujmu 

- Pracovný poriadok Obecného úradu v Hornom Piale 

- Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva 

- Smernica na ochranu pred požiarmi 

- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

- Poskytovanie a hospodárenie s osobnými ochrannými pracovnými 

prostriedkami 

- Smernica č. 2/2011 o cestovných náhradách 

- Zásady poskytovania niektorých služieb obcou Horný Pial č. 1/2013 

- Zásady postupu pri povinnom zverejňovaní informácií a pri sprístupňovaní 

informácií na žiadosť v podmienkach samosprávy č. 2/2013 

- Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu Obec Horný Pial č. 3/2013 

- Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach obce Horný Pial č. 5/2013 

- Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Horný Pial č.1/2015 
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- Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle 

zákona č. 307/2014 Z. z.  č. 2/2015 

- Smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa Obce Horný Pial  

pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie 

stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb a súťaže návrhov č. 3/2015 

- Smernica o používaní kamerového systému v obci Horný Pial č. 4/2015 

- Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly č. 

1/2016 

- Smernica pre vedenie účtovníctva č. 2/2016 

- Smernica pre vedenie pokladnice č. 3/2016 

- Zásady pre vybavovanie sťažností č. 1/2017 

 

b) Všeobecne záväzné nariadenia obce 
 

- VZN č. 5/2006 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

- VZN č. 1/2011 o kronike obce Horný Pial  

- VZN č. 4/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Horný Pial  

- VZN č. 4/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahov žúmp na území obce  

- VZN č. 6/2013 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

a mimoriadnej dávky občanom obce Horný Pial  

-  VZN č.1/2014 o zmene a doplnení VZN obce Horný Pial č.6/2013 o 

poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky 

občanom obce Horný Pial 

-  VZN Obce Horný Pial o dani z nehnuteľností a dani za psa č. 1 / 2015 

-  VZN Obce Horný Pial o miestnych daniach za užívanie verejného 

priestranstva, za ubytovanie a za jadrové zariadenie č. 2 / 2015 

-  VZN Obce Horný Pial o podmienkach držania psov na území obce Horný 

Pial č. 4 / 2015 

- VZN Obce Horný Pial o číslovaní budov v obci Horný Pial č. 6/2015 

- VZN Obce Horný Pial o vymedzení miest na umiestňovanie volebných 

plagátov v čase volebnej kampane na území obce Horný Pial č. 7/2015 

- VZN Obce Horný Pial č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horný Pial 

- VZN Obce Horný Pial č. 1/2017 – Prevádzkový poriadok pohrebiska 

- VZN Obce Horný Pial č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických 

služieb 

-  VZN Obce Horný Pial o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady č. 1/2019 
  
 

c) Sadzobníky a cenníky 

- Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou  

- Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií 
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- Sadzobník  platieb vyberaných obcou Horný Pial za prenájom nehnuteľného 

a hnuteľného majetku obce na základe občiansko-právnych vzťahov 

- Sadzobník cien za služby poskytované obcou Horný Pial  

 

d) Plány,  programy 

- Povodňový plán záchranných prác obce Horný Pial 

- Plán rozvoja obce Horný Pial - programové roky 2014 – 2020 s výhľadom do 

roku 2022 

- Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov 

- Komunitný plán sociálnych služieb 
 

1.14 Členstvo v združeniach 

 

Obec Horný Pial je členom ZMOS – združenia miest a obcí Slovenska, 

Regionálneho združenia miest a obcí Tekova, Záujmového regionálneho združenia 

miest a obcí Mochovce a Združenia obcí – Regionálne vzdelávacie centrum Nitra. 

 

 

2.  INFORMÁCIE O VÝVOJI OBCE Z POHĽADU 

ROZPOČTOVNÍCTVA  
 

 

 Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  je rozpočet. 

Rozpočet obce sa vnútorne člení na : 

 – bežné príjmy a bežné výdavky 

             – kapitálové príjmy a kapitálové výdavky 

      – finančné operácie. 

 

Obec Horný Pial zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona 

č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 

2018 bol zostavený ako vyrovnaný.  Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový 

a kapitálový  rozpočet bol zostavený ako schodkový, pričom tento schodok mal byť 

vyrovnaný (krytý) prevodom finančných prostriedkov z mimorozpočtových fondov  

v sume 2000,00 Eur. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2017  

uznesením č. 171/2017.  Zmeny rozpočtu boli vykonané 4 krát:  

- Rozpočtovým opatrením č. 1/2018 dňa  30.03.2018 

- Rozpočtovým opatrením č. 2/2018 dňa  16.07.2018 

- Rozpočtovým opatrením č. 3/2018 dňa  28.09.2018 

- Rozpočtovým opatrením č. 4/2018 dňa  31.12.2018 
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Rozpočet obce k 31.12.2018 

 

Rozpočet obce Schválený   Upravený    

Príjmy celkom 122 000  130 572 

z toho :   

Bežné príjmy 112 000 108 772 

Kapitálové príjmy 0 0 

Finančné operácie 10 000 21 800 

Výdavky celkom 122 000  130 572 

z toho :   

Bežné výdavky 110 000 109 972 

Kapitálové výdavky 12 000 20 600 

Finančné operácie 0 0 

1.  

2.  

1  

2  

 

2.1 Rozpočet príjmov v roku 2018 

 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

% plnenia 

130 572 133 632,44 102,34 

 

 

Bežné príjmy: 

 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

% plnenia 

108 812 111 929,93  102,87 

 

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

% plnenia 

83 270 86 609,50 104,01 
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Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Výnos dane z príjmov bol rozpočtovaný v sume 51 000 EUR, k 31.12.2018 boli 

obci poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 54 181,02 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 106,24 %.  

 

 

Daň z nehnuteľností 

Dane z nehnuteľností obec rozpočtovala v sume 19 720,00 EUR,  skutočný príjem 

dosiahol sumu   20 300,72 EUR, čo je 102,94 % plnenie. Príjmy z dane z pozemkov 

boli vo výške 18 903,71 EUR, z dane zo stavieb dosiahli sumu 1 372,95 EUR a z 

dane z bytov v sume 24,06 EUR. Za aktuálne zdaňovacie obdobie bolo  

zinkasovaných  20195,60 EUR, z nedoplatkov z minulých rokov 105,12 EUR. 

K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 102,38  

EUR, z toho sú nedoplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobia v sume 31,16 

EUR. 

 

Daň za psa    
Z rozpočtovaných 300,00 EUR obec zinkasovala na dani za psov k 31.12.2018 

sumu 249,16 EUR, čo je 83,05 % plnenie. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky 

na dani za psov v sume 28,75 EUR. 

  

Daň za ubytovanie 

Z rozpočtovaných 150,00 EUR obec zinkasovala na dani za ubytovanie 

k 31.12.2018 sumu 95,00 EUR, čo je 63,33 % plnenie. Celá zinkasovaná suma dane 

za ubytovanie bola vybratá za rozpočtový rok 2018. K 31.12.2018 obec pohľadávky 

neeviduje. 

 

Daň za jadrové zariadenie 

Daň za JEZ bola rozpočtovaná v sume 8 260,00 EUR skutočný príjem k 31.12.2018 

bol v sume 8 260,69 EUR, čo je 100,00 % plnenie. Obec na tejto danie pohľadávky 

neeviduje.  

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad   
Z rozpočtovaných 3 800,00 EUR obec vybrala poplatok za odpady k 31.12.2018 

v sume 3 522,91 EUR, čo je 92,71 % plnenie. Za aktuálne obdobie bolo na tomto 

poplatku zinkasovaných 3217,96 EUR, z nedoplatkov z minulých rokov  304,95 

EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za odpady v sume 

1011,39 EUR, z toho za predchádzajúce zdaňovacie obdobia v sume 574,76 EUR. 

 

Sankcie uložené v daňových konaniach 

V roku 2018 neboli uložené sankcie. Rozpočtoval sa  príjem nedoplatkov na 

sankciách uložených v predchádzajúcom roku, a to v sume 40,00 €, výber nebol 

žiadny. Pohľadávka na neuhradených daňových sankciách ku koncu rozpočtového 

roka je 7,51 EUR.   
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b) nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

% plnenia 

2 700,00 2 539,29                   93,86 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

boli rozpočtované v sume 1 950,00 EUR,  skutočný príjem k 31.12.2018 bol v sume 

1909,79 EUR, čo predstavuje 97,94 % plnenie. Tento príjem pochádza z prenájmu 

pozemkov a hrobových miesta z prenájmu kultúrneho domu, z predaja prebytočného 

majetku obce.  

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky,  poplatky za miestny rozhlas a pokuty 

boli  rozpočtované v sume 750,00 EUR. Skutočný príjem k 31.12.2018 dosiahol 

sumu 624,50 EUR, čo je 83,27 % plnenie.  
 

 

c)  ostatné príjmy:  
  

  Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

% plnenia 

684,00 670,62 98,04 
 

Ostatné príjmy tvoria  dobropisy a   vratky za nespotrebované energie, preplatky zo 

zúčtovania zdravotného poistenia a mimorozpočtové prevody zo sociálneho fondu. 

   

 

d) prijaté granty a transfery:  

 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo financií  442,67 na prenesený výkon štátnej 

správy 

Ministerstvo financií  415,93 na financovanie komunálnych 

volieb    

Ministerstvo financií zo ŠR 3 188,54 na projekt zamestnanosti 

ÚPSVaR v Leviciach  

Ministerstvo financií z 

eurofondov 

18 068,38 na projekt zamestnanosti 

ÚPSVaR v Leviciach 

 

Granty a transfery boli účelové   a boli použité v súlade s ich určením. 
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Plnenie príjmov bežného rozpočtu podľa položiek: 

Položka Príjmy bežného rozpočtu   Výška príjmu v EUR 

 číslo   

Rozpočet  

2018 

Plnenie 

2018 

111003 Výnos dane z príjmov  51 000 54 181,02 

121001 Daň z pozemkov 18 000 18 903,71 

121002 Daň zo stavieb 1 700 1 372,95 

121003 Daň z bytov 20 24,06 

133001 Daň za psov 300 249,16 

133006 Daň z ubytovania 150 95,00 

133013 Poplatok za odpady 3 800 3 522,91 

133014 Daň za umiestnenie jadrového zariadenia 8 260 8 260,69 

160000 Sankcie uložené v daňovom konaní 40 0,00 

212002 Za prenájom pozemkov 1 700 1 780,79 

212003 Za prenájom priestorov DS  a PFO 250 129,00 

221004 Ostatné poplatky  350 306,50 

222003 Za porušenie predpisov 50 30,00 

223001 Za predaj služieb (MR, kopírka, fax) 150 168,00 

223004 Za prebytočný hnuteľný majetok ( kuky) 200 120,00 

243000 Úroky z účtov v banke 0,00 5,58 

292012 Dobropisy 84 64,76 

292017 Vratky  0 15,96 

292027 Iné 600 584,32 

312001 Transfery zo ŠR  21 676 21 672,85  

322001 Transfery na prenesené kompetencie 442  442,67 

  Spolu: 108 772 111 929,93 

 

 

Kapitálové príjmy:  

 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

% plnenia 

0 0 0 
 

Obec kapitálové príjmy v r. 2018 nerozpočtovala a ani neprijala.     
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Príjmové finančné operácie:  
  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

% plnenia 

21 800,00 21 702,51 99,55 

 

Plnenie príjmov rozpočtu finančných operácii podľa položiek: 
  

Položka Príjmové finančné operácie  Výška príjmu v € 

 číslo   

Rozpočet  

2018 

Plnenie  

2018 

454001 Prevod z rezervného fondu 20 600 20 503,41 

454002 Prevod z účelového fondu  1 200 1 199,10 

 Spolu: 21 800 21 702,51 

      

2.2 Čerpanie výdavkov v roku 2018 
 

 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

% čerpania 

130 572 119 985,35 91,89 

 

Bežné výdavky: 
  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

% čerpania 

109 972 99 481,94 90,46 
 

 

Medzi významné položky rozpočtu bežných výdavkov patria:  

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 53 750,00 EUR sa skutočne čerpalo 52 849,82 EUR, čo je 98,33 

% čerpanie. Patria sem platy starostu obce, pracovníčky OcÚ, hlavného kontrolóra 

obce a  zamestnancov prijatých cez projekt ÚPSVaR v Leviciach . 

  

Poistné a príspevky do poisťovní 

sa rozpočtovali  v sume 18 336,00 EUR,  skutočné čerpanie bolo v sume 18 696,73 

EUR, čo predstavuje 101,97 % čerpanie.  

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 34 358,00 EUR bolo skutočne čerpaných 24 588,76 EUR, čo je 

71,57 % plnenie rozpočtu. Ide o prevádzkové výdavky na chod obce a obecného 

úradu,  ako sú cestovné náhrady, energie, všeobecné služby, nákupy kancelárskych 
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potrieb a iného materiálu, dopravné, rutinná a štandardná údržba budov a verejnej 

zelene, príspevky na stravovanie zamestnancov, reklama a propagácia obce, softvér 

a ostatné tovary a služby. 

 

 

Bežné transfery 

Obec rozpočtovala poskytnutie bežných transferov vo výške 3528,00 EUR, 

skutočne boli poskytnuté prostriedky v sume 3346,63 EUR, čo predstavuje 94,86 % 

čerpanie rozpočtu. Tieto transfery boli poskytnuté na financovanie preneseného 

výkonu štátnej správy prostredníctvom Spoločného obecného úradu v Leviciach, na 

členské príspevky v rôznych združeniach, Centru voľného času v Leviciach a na 

financovanie kultúrnych a športových akcií organizovaných obcou.  

 

 Čerpanie výdavkov bežného rozpočtu podľa položiek:  

 

Položka Výdavky bežného rozpočtu : Výška výdavkov v € 

číslo  

Rozpočet 

2018 

Plnenie 2018 

01.1.1.  Výkonný orgán (aparát úradu) :    

611000 tarifné a funkčné platy zamestnancov  29 200 29 242,92 

612001 osobný príplatok 4 500  4 519,08 

614000 odmeny    800   770,00 

621000 zdravotné poistenie VšZP 1 700 1 707,10 

623000 ostatné zdravotné poistenie 1 807 1 835,48 

625001 nemocenské poistenie 500 483,20 

625002 starobné poistenie 5 010 4 969,21 

625003 úrazové poistenie 300 283,53 

625004 invalidné poistenie 1 082 1 064,50 

625005 poistenie v nezamestnanosti 330 345,27 

625007 poistenie do rezervného fondu solidarity 1 703 1 685,51 

631001 cestovné náhrady zamestnancom  568 529,19 

632001 energie (elektrika a plyn obecný úrad) 2 255 2 245,19 

632002 voda 50 53,14 

632003 poštovné, telefón, fax 1 008 986,53 

633001 interiérové vybavenie 50 8,96 

633006 všeobecný mat./kancelárske a čisť. potr/ 815 800,42 

633009 noviny, časopisy, odborné príručky 100 109,20 

633016 reprezentačné výdavky 162 123,14 

633018 licencie 850 619,00 

634005 karty, poplatky 220 114,88 

636005 prenájom pozemku 20 00,00 

637004 všeobecné služby  400 318,20 

637005 špeciálne služby 650 564,00 
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637014 stravovanie zamestnancov 1 927 1 590,56 

637015 poistenie majetku   450 443,20 

637016 prídel do sociálneho fondu 550 544,16 

637026 odmeny  /poslancom OZ, komisiám/ 1 700 895,00 

637027 odmeny mimo prac. pomeru -  dohody  493  293,26 

Položka Výdavky bežného rozpočtu : Výška výdavkov v € 

číslo  

Rozpočet 

2018 

Plnenie 2018 

641009 na činnosť spoločného obecného úradu 535 535,10 

641013 Na prenesený výkon štátnej správy  313 313,53 

642006 na členské príspevky 400 363,14 

642014 Jednotlivcom zo sociálneho fondu 600 584,32 

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti:       

637005 špec. služby - audítorské služby  540 540,00 

637012 poplatky  banke  400 409,55 

03.2.0 Ochrana pred požiarmi:   

637005 špeciálne služby 100  74,90 

04.5.1 Cestná doprava:   

633006 všeobecný materiál 50 7,98 

05.1.0 Nakladanie s odpadmi:    

633006 všeobecný materiál 750 744,00 

637004 všeobecné služby na nakladanie s odpadmi 4 000 3 814,99 

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny   

633006 Všeobecný materiál (stromčeky, rastliny) 1 200 1 199,10 

06.2.0 Rozvoj obcí :    

611000 Tarifné platy  19 250  18 317,82 

621000 Zdravotné poistenie - VšZP 20 16,50 

623000 - ostatné zdravotné poisťovne 1 539 1 522,50 

625001 Nemocenské poistenie 270 238,14  

625002 Starobné poistenie 2 385  2 381,40 

625003 Úrazové poistenie 145 136,08 

625004 Invalidné poistenie 530 510,30 

625005 Poistenie v nezamestnanosti 180 170,10 

625007 Poistenie do rezervného fondu solidarity 835   807,91 

633006 Všeobecný materiál  /náradie, náhradné diely/ 100 96,00 

633010 Pracovné odevy, obuv a pod. 400 16,30 

633015 Palivo PHM na kosenie verejných plôch  500 224,85 

635004 Servis kosačiek 300 61,75 

637014 Stravovanie 1 500 562,44 

637015 Poistné 30 0,00 

06.3.0 Zásobovanie vodou:   

633004 Technické zariadenia - prípojka 150 38,17 
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06.4.0 Verejné osvetlenie:    

632001 Spotreba elektrickej energie VO   2 600 1 897,94 

635006 Údržba verejného  osvetlenia  500 467,51 

636005 Prenájom svietidiel rekonštr. verej.osvetlenia 2 300 2 206,06 

    

Položka Výdavky bežného rozpočtu : Výška výdavkov v € 

číslo  

Rozpočet 

2018 

Plnenie 2018 

08.1.0 Rekreačné a športové služby:    

632001 Spotreba elektrickej energie šatne 200 191,04 

632002 Spotreba vody 20 0,00 

633006 Všeobecný  materiál   300 0,00 

633016 Reprezentačné 100 0,00   

634001 Benzín na kosenie ihriska  200 110,12 

637004 Všeobecné služby 100 100,00 

08.2.0 Kultúrne služby:    

632001 Spotreba energie    1 120 1 117,93 

633001 Interiérové vybavenie 500 356,08 

633006 Všeobecný materiál 200 77,77 

635006 Údržba budov  1 290 100 

637004 Všeobecné služby   500 0,00 

637027 Odmeny mimo prac. pomeru  600 0,00 

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby:    

632001 Elektrická energia do domu smútku  300 420,54 

632002 Voda na cintorín 20 15,55 

633006 Všeobecný materiál 100 0,00 

634001 Benzín na kosenie cintorína 150 140,11 

635006 Údržba budovy DS 270 0,00 

08.6.0 Šport, kultúra a náboženstvo inde neklas.:   

642014 Mikuláš a stretnutie s dôchodcami 1 700 1 370,54 

09.6.0 Vedľajšie služby v školstve    

642002 príspevok CVČ 50 50 

09.8.0 Vzdelávanie (zamestnancov):   

637001 Školenia, kurzy 300 0,00 

642006 Členské do RVC Nitra 130 130,00 

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi:   

642026 Dávky v hmotnej núdzi 200 0 

  Spolu: 109 972   99 481,94 

 

 
 

Kapitálové výdavky : 
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Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

20 600                   20 503,41 99,53 
  

Obec realizovala výstavbu chodníka pri bešianskej ceste v cene 5627,13 EUR 

a zakúpila nové detské ihrisko z vlastných prostriedkov z rezervného fondu v cene 

14 876,28 EUR.  

Čerpanie výdavkov kapitálového rozpočtu: 
 

Položka Výdavky  kapitálového rozpočtu: Výška výdavkov v € 

číslo  

Rozpočet 

2018 

Plnenie 

2018 

01.1.1.  Výkonný orgán – obec   

717001 Cestná doprava – nová stavba chodníka 5 600 5 627,13 

713004 Rekreačné a šport.služby – detské ihrisko 15 000 14 876,28 

   Spolu:  20 600    20 503,41 
 

 

Výdavkové finančné operácie : 
 

 Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

0,00 0,00 0,00 

 

V roku 2018 obec nerealizovala žiadne výdavkové finančné operácie. 

 

2.3 Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2018 

 
 

Rozpočtové hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2018 

Bežné  príjmy spolu 111 929,93 

Bežné výdavky spolu 99  481,94 

Bežný rozpočet           12 447,99 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 20 503,41 

Kapitálový rozpočet  - 20 503,41 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu         - 8 055,42 

Príjmy z finančných operácií                    21 702,51 

Výdavky z finančných operácií                          0,00 

Rozdiel finančných operácií              +    21 702,51 
PRÍJMY SPOLU                   133 632,44 
VÝDAVKY SPOLU                 119 985,35 

Hospodárenie obce            +    13 647,09 
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Vylúčenie z prebytku                    0,00 

Upravené hospodárenie obce - prebytok            +    13 647,09 

 

 

 

  Schodok rozpočtu zistený 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 v sume – 8055,42 EUR 

bude vyrovnaný z príjmov finančných operácií a prebytok rozpočtu v sume 

13 647,09 EUR bude použitý na tvorbu rezervného fondu obce.   

 

2.4 Plnenie programov obce 
 

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. schválilo uznesením č. 

57/2013 zo dňa 13.12.2013 zostavenie a predkladanie rozpočtu Obce Horný Pial  od 

roku 2014 bez programovej štruktúry. 
 

2.5 Rozpočet obce na roky 2018 – 2020  

 

       

Rozpočet obce 
Skutočnosť 

k 31.12.2018 
Rozpočet 2019 Rozpočet 2020 Rozpočet 2021 

Príjmy celkom 133 632,44 119 300  99 300 99 300 

z toho :     

Bežné príjmy 111 929,93 99 300 99 300 99 300 

Kapitálové 

príjmy 

0 0 0 0 

Finančné operácie 21 702,51 20 000 0 0 

Výdavky celkom 119 985,35 122 000 91 320 91 320 

z toho :     

Bežné výdavky 99 481,94 90 300 99 300 99 300 

Kapitálové 

výdavky 

20 503,41 29 000 0 0 

Finančné operácie 0,00 0 0 0 
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3. INFORMÁCIE O VÝVOJI OBCE Z POHĽADU 

ÚČTOVNÍCTVA 
 
 

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo 

štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh obec použila 

nenávratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných 

fondov. Na financovanie projektu zamestnanosti bola obci poskytnutá dotácia zo 

štátneho rozpočtu a z fondov európskych spoločenstiev.  

      Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok 

obce slúži na plnenie úloh obce, ktorý sa neustále zveľaďuje a zhodnocuje a vo 

svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachováva. Darovanie nehnuteľného 

majetku obce je neprípustné. Majetok obce možno použiť na verejné účely a na 

výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určilo obecné 

zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii, 

ktorú by zriadila podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Obec 

môže vložiť svoj majetok ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho 

majetku založiť právnickú osobu. Obec môže upustiť od vymáhania majetkových 

práv, ak dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách hospodárenia s 

majetkom obce.   

Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o 

rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

    Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa 

zabezpečujú prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej 

pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obce.    

Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu obcou na úhradu nákladov 

preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na ich úhradu vlastné príjmy. 

Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech svojho rozpočtu. 

      Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný 

rozpočtový rok sa zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo 

správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá 

sa má financovať. 

    Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je 

právnickou osobou zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom 

SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.  

   Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej 

závierky rozpočtových organizácií a obcí je zákon SNR č. 432/2001 Z.z. o 

účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona účtuje obec v 

sústave podvojného účtovníctva. 
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      Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje zákon o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré 

sú predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie vyžadujú, 

pričom účtovná závierka tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí 

a z jednotlivých súčastí – súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok. 

      Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej 

závierke. Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované z hľadiska 

významnosti, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. 

      Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť 

overenia individuálnej účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej 

súlad s účtovnou závierkou musí byť tiež overený audítorom. Pre obce to ustanovuje 

aj § 9 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

doplnkov. Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých 

výsledkom je zostavenie účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné 

predloženie účtovnej závierky ako celku vrátane všeobecných náležitostí na určené 

miesta predkladania.  

 

3.1 Bilancia aktív a pasív  
  

Majetok 

Názov   ZS  k  1.1.2018   

v EUR 

KZ  k  31.12.2018  

v EUR 

Majetok spolu 445 066,70 446 819,84 

Neobežný majetok spolu 
z toho : 

365 281,83 373 580,92 

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 313 704,57 322 00,66 

Dlhodobý finančný majetok 51 577,26 51 577,26 

Obežný majetok spolu 
Z toho:  

71 258,78 64 779,04 

Zásoby 4 232,33 4 832,33 

Krátkodobé pohľadávky  1 088,52 1 756,18 

Finančné účty  65 937,93 58 190,53 

Časové rozlíšenie  8 526,09 8 459,88 

 

Pokles dlhodobého hmotného majetku obce je spôsobený najmä 

účtovnými odpismi. Dlhodobý finančný majetok predstavujú akcie obce 

v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Nitra za vložený majetok, ich 
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hodnota  v priebehu rokov zostala nezmenená. Zásoby na sklade predstavujú 

nakúpené plastové nádoby na komunálny odpad a inventárny majetok. 

Krátkodobé pohľadávky sú pohľadávky na miestnych daniach a poplatkoch, 

ktoré sa proti minulému rozpočtovému roku  mierne zvýšili. Boli síce uhradené 

niektoré daňové pohľadávky z predchádzajúcich rokov, ale ku koncu roku 2018  

k nim pribudli ďalšie daňové nedoplatky za aktuálny rok.  

Zostatok na finančných účtoch obce v porovnaní s výsledkom oproti 

minulému rozpočtovému roku je nepatrne nižší, a to z dôvodu investovania do 

majetku obce nákupom detského ihriska a výstavbou chodníka. Hospodárenie obce 

je stabilné.  

Časové rozlíšenie predstavuje daň za umiestnenie jadrovo-energetického 

zariadenia za rok 2018, ktorá bola splatná v januári 2019 vo výške 8 260,69 EUR 

a 199,19 EUR sú náklady budúcich období, t.j. záväzky voči dodávateľom ku koncu 

roka 2018. 
 

Zdroje krytia  

Názov ZS  k  1.1.2018  

v EUR 

KZ  k  31.12.2018  

v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 445 066,70 446 819,84 

Vlastné imanie  427 117,66 437 773,00 

Výsledok hospodárenia  443 017,05 437 773,00 

Záväzky 
Z toho:  

9 264,62 5 324,90 

Rezervy   0,00  0,00 

Dlhodobé záväzky 638,97 598,81 

Krátkodobé záväzky 8 625,65 4 726,09 

Časové rozlíšenie 8 684,42 3 721,94 

 

  

 Vlastné imanie obce ku koncu účtovného obdobia v porovnaní 

s predchádzajúcim účtovným obdobím nepatrne zvýšilo, nárast bol v hmotnom 

majetku a poklesli záväzky obce. Tieto záväzky tvoria najmä záväzky voči 

dodávateľom vyfakturované aj nevyfakturované, záväzky voči zamestnancom na 

platoch a voči poisťovniam na odvodoch do fondov zdravotného a sociálneho 

poistenia  Účtované časové rozlíšenie v sume 3 721,94 EUR sú nezaúčtované 

výnosy z dotácie na kamerový systém obce. Výnosy z dotácií sa účtujú postupne 

každoročne iba do výšky odpisov.  
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3.2 Vývoj pohľadávok a záväzkov  
 

Pohľadávky  

Pohľadávky  Stav 

k 1.1.2018 

Stav 

k 31.12 2018 

Pohľadávky po lehote splatnosti   1 088,52  1 756,18 
 

Záväzky 
 

Záväzky 
Stav 

k 1.1.2018 

Stav 

k 31.12 2018 

Záväzky do lehoty splatnosti   9 264,62   5 324,90  
  

 

Pohľadávky tvoria najmä pohľadávky voči daňovníkom na miestnych daniach 

a poplatkoch a pohľadávky voči dodávateľom energií na ročnom vyúčtovaní 

spotreby. Najvýznamnejšiu časť tvoria pohľadávky na poplatku za komunálne 

odpady 1011,39 EUR, na dani z nehnuteľností 102,38 EUR, Pohľadávky voči 

dodávateľom sú v celkovej sume 537,39 EUR.    

 Záväzky obce ku koncu roka 2018 sú celkove  5324,90  EUR, z toho záväzky 

voči dodávateľom v sume  562,66 EUR,  voči zamestnancom 2 127,84 EUR, voči 

poisťovniam a daňového úradu v sume 1 608,83 EUR sú krátkodobého charakteru 

a predstavujú platy a odvody za mesiac december 2018, splatné v januári 2019.  

Záväzky zo sociálneho fondu vo výške 598,81 EUR sú dlhodobého charakteru 

a budú sa čerpať priebežne v súlade so zákonom a smernicou o použití sociálneho 

fondu obce.  

 

3.3 Fondy obce 

 
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. rezervný fond 

sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje 

obecné zastupiteľstvo. V roku 2018 bol rezervný fond čerpaný v súlade so zákonom 

č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a to na nákup 

detského ihriska v sume 14876,28 EUR a na výstavbu chodníka v sume 5627,13 

EUR. 

        

Rezervný fond  Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018  19 436,15 

Prírastky - z prebytku hospodárenia 5 019,04 

Úbytky   - použitie rezervného fondu :                  - 20 503,41       

KZ k 31.12.2018 3 951,78 
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Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravujú  Zásady pre tvorbu a použitie 

sociálneho fondu Obce Horný Pial č. 3/2013 a kolektívna zmluva vyššieho stupňa. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018  638,97   

Prírastky - povinný prídel -      1,25  %                    544,16 

 Úbytky  - príspevky na stravovanie               254,32    

               - regenerácia pracovnej sily                                                180,00  

- paušálne 150,00 

KZ k 31.12.2018 598,81 

 

 

 

4. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK OBCE ZA ROK 2018 
 
 

Vývoj nákladov a výnosov obce : 

Názov 
Skutočnosť 

k 31.12. 2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Náklady 108 808,05 109 919,50 

50 – Spotrebované nákupy 8 205,27 7 986,20 

51 – Služby 8 874,70 12 688,94 

52 – Osobné náklady 72 683,34 64 171,97 

53 – Dane a poplatky 114,88 298,16 

54 – Ostatné náklady na prevádz.  Činnosť 3 990,99 3 861,63 

55 – Odpisy, rezervy   14 479,32 17 953,65 

56 – Finančné náklady 409,55 758,95 

58 – Náklady na transfery  50,00 2 200,00 

Výnosy 119 463,39 94 020,11 

62 – aktivácia DHM 2 625,00 0,00 

63 – Daňové výnosy a výnosy z poplatkov 87 054,51 81 668,35 

64 – Ostatné výnosy 2 087,79 2 173,26 

65 – Zúčtovanie rezerv a  časové rozlíšenie 0,00 0,00 

66 – Finančné výnosy 5,58 0,00 

67 – Mimoriadne výnosy 612,51 764,70 

69 – Výnosy z transferov  27 078,00 9 413,80 
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Výsledok hospodárenia pred zdanením 10 655,34 - 15 899,39 

Splatná daň z príjmov 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia po zdanení 10 655,34 - 15 899,39 

 

Výsledkom hospodárenia obce v roku 2018 je  zisk  v sume  10 655,34  EUR  

bude zúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 

rokov. V porovnaní s r. 2017 celkové náklady obce klesli a výnosy vzrástli najmä 

vďaka vyšším príjmom na podielových daniach a dotácie na realizáciu projektu 

zamestnanosti zo štátneho rozpočtu a z európskeho sociálneho fondu.    

 

 

5.   OSTATNÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 
 

4  

5  

6  

7  

8  

5.1 Prijaté granty a transfery  

 

V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

P.č. Poskytovateľ 
Suma 

v EUR 
Účel 

1. Ministerstvo financií 442,67 Prenesený výkon štátnej správy 

2. Ministerstvo financií 415,93 Financovanie  volieb 

3. ÚPSVaR Levice 21 256,92 Projekt zamestnanosti  

 

 Dotácie určené na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebnej správy, 

ochrany životného prostredia, dopravy a miestnych komunikácií boli prevedené na 

účet Spoločného obecného úradu, kde tieto agendy spravujú na základe spoločnej 

zmluvy s ostatnými obcami Tekovského regiónu. Obec v r.2018 poskytla na 

financovanie Spoločného obecného úradu v Leviciach transfer z vlastných zdrojov 

v sume 535,10 EUR. 

Všetky transfery boli použité na určený účel a voči poskytovateľom riadne 

zúčtované. 



 

37 

 

 
5.2 Poskytnuté dotácie  

 

          Obec v roku 2018 poskytla dotáciu Centru voľného času v Leviciach v sume 

50 EUR, z dôvodu, že toto centrum navštevujú aj deti z našej obce. Dotácia bola 

použitá v súlade so zmluvou o jej poskytnutí a riadne vyúčtovaná. 

 

5.3 Významné  investičné akcie v roku 2018 
 

  V roku 2018 obec realizovala investičnú akciu výstavby chodníka popri 

bešianskej ceste v celkovej cene 8252,13 EUR a nákup nového detského ihriska do 

parku v cene 14 876,28 EUR. Prostriedky na investičné akcie plánované v Programe 

hospodárskeho rozvoja obce sa obi v roku 2018 nepodarilo  získať.  

 

5.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

 

  Z hľadiska budúcich cieľov Obec Horný Pial  aj naďalej bude 

prostredníctvom svojich orgánov plniť hlavne samosprávne funkcie, na ktoré bola 

zriadená zákonom NRSR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov 

a prenesené úlohy štátnej správy, tak ako je to stanovené v zákone č. 416/2001 Z.z. 

o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. Všetky nutné 

zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti realizovať, budú mať jediný cieľ, a to 

všestranný rozvoj obce a zvýšenie starostlivosti o potreby jej obyvateľov v súlade 

s Programom rozvoja obce.  

Víziou obce je hospodársky a sociálne vyspelé spoločenstvo obyvateľov so 

zabezpečenou infraštruktúrou a vybavením, s rozvinutými službami pre všetky 

vekové kategórie, s kultúrno-spoločenskými aktivitami v rôznych oblastiach života 

a priaznivými podmienkami pre rozvoj kultúry, podnikania a služieb cestovného 

ruchu počas celého roka. 

 

5.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného 

obdobia 
 

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení 

účtovného obdobia roku 2018. 
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5.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka 

vystavená 
 

 

Obec v roku 2018 nebola vystavená žiadnym významným rizikám, nevedie 

žiadny súdny spor a jej hospodárenie nie je zaťažené úverom.  
 

 

 

 

 

6.  ZÁVER 
 

  Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2018 do 

31.12.2018. Účtovná závierka bola odovzdaná ministerstvu financií prostredníctvom 

registra účtovných závierok v elektronickej forme v lehote stanovenej zákonom.  Po 

ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré 

by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.  

 

 

 

 
V Hornom Piale, dňa 6.5.2019 

 

                 Ľudovít    H ú d i k 

                      starosta obce  


