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Z á p i s n i c a  
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 28.8.2019 

 

prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Program:  

 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice  

3. Schválenie programu 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial   

4. Kontrola plnenia uznesení  

5.    Správa o hospodárení obce a plnení rozpočtu za 2. štvrťrok 2019  

6.    Správa hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole  

7. Návrh Zásad podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality 

alebo inej protispoločenskej činnosti   

8. Rôzne  informácie a organizačné opatrenia 

9. Diskusia 

10. Záver 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

V súlade s § 2 ods.2) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  zástupkyňa starostu obce  p. 

Valéria Leváková zvolala 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva, z dôvodu dlhodobej pracovnej 

neschopnosti starostu obce.  Prítomných privítala a rokovanie zahájila o 16:30 hod. Konštatovala, že 

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

Erika Sléherová sa ospravedlnila 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  p. Ernesta Maračeka.  Za členov návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení  poslanci 

Szántóová, Húdik a Maraček. 
 

3.   Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

Zástupkyňa starostu oboznámila 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 26.8.2019. 
 

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 3. zasadnutí OZ dňa 10.5.2019 bolo prijatých 9 uznesení, ktoré mali charakter schvaľovací 

alebo vzatia na vedomie, úlohy z nich vyplývajúce boli splnené.  Prebytok rozpočtu z roku 2018 v sume 

13 647,09 EUR bol v súlade s uznesením č. 32 prevedený na rezervný fond. Výlet pri príležitosti MDD 

v súlade s uznesením č. 36 sa uskutočnil dňa 1.6.2019. 
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5. Správa o hospodárení obce a plnení rozpočtu za 2. štvrťrok 2019 

 

  Poslanci obdržali výkaz o plnení rozpočtu hospodárenia obce k 30.6.2019, ktorý si mohli 

vopred naštudovať. Výsledkom  finančného hospodárenia obce je prebytok 478,83 eur. Poslanci 

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

Hlavný kontrolór obce navrhol, že pokiaľ má obec záujem zapojiť prostriedky rezervné fondu do 

rozpočtu obce tento rok, je potrebné to urobiť do konca augusta 2019, v súlade so zákonom 

o rozpočtovom hospodárení. Prítomní poslanci po prerokovaní sa rozhodli použiť prostriedky 

rezervného fondu obce na refinancovanie výdavkov na nákup traktora JohnDeer a to v sume 8 160,80 

eur. 

6. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole 

  

 Správu o výsledkoch kontrol  hlavného kontrolóra Obce Horný Pial 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. Správa z vykonanej kontroly 

za obdobie od mája do augusta 2019 tvorila prílohu materiálov, ktoré poslanci vopred obdržali. 

Nakoľko k predloženej správe neboli vznesené žiadne pripomienky, poslanci ju jednohlasne vzali na 

vedomie. 

 

7. Návrh Zásad podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa 
kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti   

 

  

  Od 1.marca 2019 je účinný zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej 

činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (citovaný zákon zrušil zákon č. 307/2014 Z. z. o 

niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov). Podľa § 25 ods. 9  zákona č. 54/2019 Z. z., obec a  právnická osoba založená a 

zriadená obcou, ktorá zamestnáva najmenej 5 zamestnancov je povinná  v termíne do 30. septembra 

2019 zosúladiť vnútorný systém vybavovania podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z. z.   v znení zákona 

č. 125/2016 Z. z. so zákonom č. 54/2019. Splnenie tejto povinnosti zo strany obce a cit. právnickej 

osoby zriadenej a založenej obcou znamená vydanie vnútorného predpisu v súlade s § 10 ods. 8 zákona  

č.54/2019 Z. z. V podmienkach obcí, kde za obec a ňou zriadené rozpočtové a príspevkové 

organizácie, úlohy zodpovednej osoby podľa zákona č. 54/2019 Z. z. vykonáva hlavný kontrolór, je 

potrebné vydať Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality 

alebo inej protispoločenskej činnosti, ktoré bude schvaľovať obecné zastupiteľstvo. Návrh týchto zásad 

obdržali poslanci vopred k nahliadnutiu. Nakoľko k jeho zneniu neboli vznesené žiadne pripomienky 

poslanci ho uznesením jednohlasne schválili.  
    

8. Rôzne informácie starostu obce a organizačné opatrenia 
 

a)  Pracovníčka obecného úradu informovala poslancov, že  vykonanie auditu účtovnej uzávierky 

obce za rok 2018 vykoná auditor Ing. Jozef Adamkovič z Topoľčian, za dohodnutú sumu 700 eur. 

Dôvodom zmeny audítora obce je, že Ing. Michal Lacko  Interaudit Levice minulý rok skončil 

výkon činnosti a odišiel do dôchodku. Zástupkyňa starostu obce p. Valéria Leváková navrhla 

poslancom schváliť výkon auditu účtovnej závierky obce za rok 2018 Ing. Jozefom Adamkovičom 

za zmluvnú cenu 700 eur.   
 

9. Interpelácie poslancov 
 

Do dnešného zasadnutia OZ neboli predložené žiadne písomné interpelácie poslancov.  
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10. Diskusia  
 

V diskusii poslanci riešili či k blížiacim sa hodom, ktoré budú 7.-8. septembra usporiadať 

zábavu alebo diskotéku. Nakoľko je termín na zorganizovanie príliš krátky, t.r. sa hodová zábava 

neuskutoční.  
 

11. Záver 
 

Po vyčerpaní programu zasadnutia sa zástupkyňa starostu obce  poďakovala prítomným za účasť 

a rokovanie ukončila o 17.00 hod.  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 28.8.2019 

 

 

 

Zapísala: Adriana Szántó 

 

 

Overil : Ernest Maraček, poslanec                                       Valéria Leváková 

                     zástupkyňa starostu obce  

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

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného 

dňa 28.8.2019 
 

 
uznesenie č.37/2019–  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím poriadkom 

obecného zastupiteľstva       

 volí  
za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa 28.8.2019 poslancov p. 

Húdika, Szántóovú a Maračeka. 
 

 

Prítomní: 4 z 5  

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 2.9.2019     Ľudovít Húdik, starosta obce  
 

 

 

uznesenie č.38/2019 –  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  4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  
 
 

 

Prítomní: 4 z 5  

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 2.9.19     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

uznesenie č. 39/2019 -   Obecné zastupiteľstvo  obce Horný Pial      

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

 
 

Prítomní: 4 z 5  

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 2.9.2019     Ľudovít Húdik, starosta obce  
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uznesenie č. 40/2019 -   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 2. štvrťroku 2019 

    B. schvaľuje 

    výsledok rozpočtového hospodárenia Obce Horný Pial k 31.3.2019, 

    ktorým je prebytok 478,83  EUR. 

 
 

Prítomní: 4 z 5  

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 2.9.2019    Ľudovít Húdik, starosta obce 
 

 

 

uznesenie č. 41/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s § 11 ods.4 zák.č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn.n.p. schvaľuje zapojenie 

prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu obce v sume 8160,80 Eur na 

refinancovanie výdavkov spojených s nákupom traktora JohnDeer.  

 
 

Prítomní: 4 z 5  

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 2.9.2019     Ľudovít Húdik, starosta obce 
 

 

 

uznesenie č. 42/2019 -        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  

máj - august 2019“. 

  

 

Prítomní: 4 z 5  

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 2.9.2019     Ľudovít Húdik, starosta obce 
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uznesenie č. 43/2019 -         Obecné zastupiteľstvo  Obce Horný Pial v súlade so zákonom č.54/2019 

     Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a 

     doplnení niektorých zákonov 

     Schvaľuje   

     Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa 

     kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti č. 1/2019. 

 

Prítomní: 4 z 5  

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 2.9.2019     Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

uznesenie č. 44/2019 -         Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial  v  súlade  s  § 19 ods. 1  a  ods. 

    2  zákona č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve v z. n. p. a v súlade s § 11 ods. 

    4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

a) s c h v a ľ u j e 

 

    audítora Obce Horný Pial – Ing Jozefa Adamkoviča, so sídlom  

    Orgovánová 2565/7, 955 01 Topoľčany 

 

b) p o v e r u j e    starostu obce  

 

    uzatvorením zmluvy o vykonaní audítorskej činnosti podľa zákona č. 

    540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, a to 

    záverečného auditu k 31.12.2018, audítorom Ing. Jozefom   

    Adamkovičom, za cenu 700,00 Eur.  

 

Prítomní: 4 z 5  

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 2.9.2019     Ľudovít Húdik, starosta obce 


