Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 28.10.2019
prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
Schválenie programu 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial
Kontrola plnenia uznesení
Správa o hospodárení obce a plnení rozpočtu za 3. štvrťrok 2019
Informácia o rozpočtových opatreniach č.3/2019 na úpravu rozpočtu hospodárenia obce
v roku 2019
7. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2018
8. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb v roku 2018
9. Návrh na úpravu cien za prenájom kultúrneho domu
10. Rôzne informácie a organizačné opatrenia
11. Diskusia
12. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce privítal prítomných a rokovanie zahájil o 18:00 hod. Konštatovala, že sú prítomní
4 poslanci OZ z celkového počtu 5, takže je zasadnutie uznášaniaschopné. Poslankyňa Valéria
Leváková sa ospravedlnila zo zdravotných 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 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
23.10.2019.
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 4. zasadnutí OZ dňa 28.8.2019 bolo prijatých 8 uznesení, ktoré mali charakter schvaľovací
alebo vzatia na vedomie, úlohy z nich vyplývajúce boli splnené.
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5. Správa o hospodárení obce a plnení rozpočtu za 3. štvrťrok 2019
Poslanci obdržali výkaz o plnení rozpočtu hospodárenia obce k 30.9.2019, ktorý si mohli
vopred naštudovať. Výsledkom finančného hospodárenia obce je prebytok 17 830,63 eur. Bližšie
informácie poskytla účtovníčka obecného úradu. Poslanci k výkazu nemali žiadne pripomienky
a výsledok finančného hospodárenia jednohlasne schválili.
6. Informácia o rozpočtových opatreniach č. 3/2019 na úpravu rozpočtu hospodárenia
obce v roku 2019
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o prijatí rozpočtových opatrení na úpravu
niektorých položiek bežných príjmov a bežných výdavkov presunmi, pričom sa nemení celkový
rozpočet hospodárenia obce. Bližšie informácie prítomných poskytla účtovníčka obecného úradu.
Informáciu poslanci jednohlasne vzali na vedomie.
7. Správa nezávislého auditora z auditu účtovnej závierky za rok 2018
Dňa 15. októbra 2019 vykonal štatutárny audítor Ing. Jozef Adamkovič na základe zmluvy
audit účtovnej závierky obce Horný Pial za rok 2018 a na základe zisteného stavu vyhotovil ,,Správu
nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial“.
Správa audítora tvorí prílohu materiálov, ktoré poslanci obdržali vopred. Nakoľko k nej neboli
vznesené žiadne pripomienky poslanci ju uznesením jednohlasne vzali na vedomie. Súčasne bol
predložený návrh zmluvy na overenie účtovnej závierky za rok 2019 v rovnakej sume 700 eur.
Poslanci návrh zmluvy schvaľujú.
8. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb v roku 2018
Povinnosťou obce v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je mať
vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb. Obec má vypracovaný KPSS na roky 2018 – 2022,
ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 2.3.2018. Obsahom KPPS sú úlohy a ciele v
oblasti sociálnych služieb na obdobie 5 rokov v oblasti prevencie, poradenstva a krízovej intervencie,
aké sociálne služby treba vytvoriť, aké sociálne skupiny potrebujú zvýšenú starostlivosť, aké má obec
ľudské, materiálne a finančné zdroje na poskytovanie sociálnych služieb. Zmyslom komunitného
plánovania je taktiež aktivizácia obyvateľstva a skvalitnenie poskytovania soc. služieb spoločným
koordinovaným postupom, posilňovanie sociálnej súdržnosti všetkých obyvateľov obce a
predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii jednotlivcov a skupín. Hlavným zámerom
realizácie KPSS je spokojnosť občanov s poskytovanými službami, zvýšenie kvality života, aktívny
záujem ľudí o udržateľnosť a rozvoj komunity obce.
Zadefinované priority KPSS nie sú v stave akútneho riešenia, bude sa na nich pracovať podľa
vzniknutej potreby v súlade s plánom. Pri hodnotení plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb
obce boli vyhodnotené priority, ciele a opatrenia, tak ako boli pôvodne zadefinované. Každé opatrenie
bolo doplnené o časť plnenie, t.j. údaj, ako sa za hodnotené obdobie opatrenie plnilo alebo neplnilo a
je doplnené o úlohy na rok 2019, ktoré vyplynuli po zosúladení s platnou legislatívou (ostatná novela
zákona o sociálnych službách).
Po rozprave ku správe prítomní poslanci vzali na vedomie.
9. Návrh na úpravu cien v „Sadzobníku platieb vyberaných Obcou Horný Pial za
prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku obce na základe občianskoprávnych vzťahov“ za prenájom kultúrneho domu
Obec hospodári so svojím majetkom v súlade so zákonom č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí
a v súlade s vlastnými schválenými Zásadami hospodárenia. Kultúrny dom sa prenajíma fyzickým
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osobám a právnickým osobám formou krátkodobého prenájmu za odplatu, okrem prenájmu
spoločenským, politickým organizáciám, cirkevným zborom a športovým klubom registrovaným na
území obce. Obec naposledy upravovala ceny za prenájom v roku 2017. Schválené ceny starosta
obce považuje za nízke, nepokrývajú náklady na údržbu, opravy, energie a opotrebovanie inventára
a mzdy súvisiace s upratovaním, preto navrhol poslancom prehodnotiť ich zvýšenie. Poslanci
v rozprave vyjadrili svoj súhlasný názor s potrebou zvýšenia cien a navrhli aby boli ceny odlíšené
podľa toho, či je prenajímateľ občanom našej obce, alebo nie je a taktiež podľa toho či sa kultúrny
dom prenajíma vo vykurovacom období alebo mimo neho. Rozprava prebehla aj k tomu, či sa
inventár a riady budú prenajímať za cenu jednotlivú, teda za každý kus samostatne alebo bude ich
prenájom zahrnutý v paušále. Rovnako v paušále bude zahrnutá aj spotreba energií a vody,
upratovanie a pranie obrusov. Ing. Húdik navrhol ceny pre domácich 100 – 150 eur a pre cudzích 150
– 200 eur. Prítomní poslanci s návrhom jednohlasne súhlasili a schválili nový „sadzobník ...“.
10. Rôzne informácie starostu obce a organizačné opatrenia
a) Starosta obce informoval o blížiacom sa termíne na prípravu a schválenie rozpočtu obce na
budúci rok, do ktorého je potrebné zapracovať aj náklady na často spomínanú potrebu
rekonštrukcie – údržby kultúrneho domu. Práce na výmene zámkovej dlažby boli začaté, stará
dlažba je rozobratá a nová je zakúpená. Uloženie novej dlažby bude riešené dodávateľsky.
Cenovú ponuku predložil p. Marek Botka z Dolného Pialu, a to na celkovú sumu 5215,80€ / 138
m2 vrátane obrubníkov, kameniva, betónu a prác. Poslanci vyjadrili názor, že cena je vysoká
a poverili starostu obce prerokovaním možnosti zníženia celkovej ceny aspoň pod 5 tisíc eur.
Taktiež vyjadrili názor, že by bolo vhodné vyžiadať ďalšie cenové ponuky pre porovnanie.
Častým problémom v KD pri akciách s väčším počtom ľudí je, že sklad riadu je uzamknutý
a kuchyňa je príliš malá na servírovanie a výdaj jedál a umývanie riadov. Navrhujeme urobiť
menšie stavebné úpravy a zo skladu riadu spraviť kuchyňu na výdaj a servírovanie jedál
a z doterajšej kuchyne menší sklad. Bude potrebné dotiahnuť do skladu vodu a odpad a tiež plyn
a zakúpiť na mieru pracovné pulty a drezy na umývanie. Taktiež jedna chladnička ktorá je
v kuchynke je nedostačujúca a bude potrebné zakúpiť ďalšie dve. V rámci rekonštrukcie –
údržby bude potrebné vymeniť svietidlá vo veľkej sále, vymaľovať celý interiér, ošetriť drevený
strop a vonkajšie drevené podbitie a opraviť strechu, minimálne v miestach kde zateká. Poslanci
poverujú starostu obce s prípravou jednoduchého projektu a rozpočtu na spomínané úpravy
a opravy a zapracovaním výdavkov do rozpočtu obce na budúci rok.
b) Starosta informoval poslancov o avíze z Tekovskej ekologickej s.r.o. Nový Tekov o zvýšení cien
za zneškodnenie odpadov na 30 eur za tonu bez DPH a bez poplatku za uloženie a o zvýšení ceny
dopravy o 2,5 %. Poplatok za komunálne odpady pre občanov upravovať nebudeme, boli rapídne
zvýšené minulý rok. Výber poplatkov v tomto roku napriek tomu nepokryje celkové náklady
obce za zber a likvidáciu komunálnych odpadov.
c) Starosta obce informoval o úniku pitnej vody v šatniach na futbalovom ihrisku, pričom obci
vznikla škoda viac ako 900 €. Voda bola v šachte už odstavená a batérie boli v kúpeľni
pootvárané a by voda v zime nezamrzla. Doposiaľ neznámi občania v šachte ventil vody otvorili
a znovu neuzavreli. Mohol to byť niekto z mládežníkov ktorí hrajú futbal na ihrisku. Kamery
udalosť nezachytili.
d) Hlavný kontrolór obce JUDr. Keller požiadal obecné zastupiteľstvo o súhlas k vykonávaniu
podnikateľskej a inej zárobkovej činnosti v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení. Obecné zastupiteľstvo k žiadosti hl.kontrolóra nemalo výhrady
a jednohlasne dalo súhlas k podnikateľskej činnosti v oblasti realít a odbornej publikačnej
činnosti.
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e) Starosta obce požiadal poslancov o určenie sumy na nákup mikulášskych balíčkov pre deti a na
nákup nákupných poukážok pre dôchodcov. Balíčky sa kupujú deťom obvykle mladším ako 15
rokov veku s trvalým a prechodným pobytom v obci a nákupné poukážky dôchodcom od 60 r.
veku s trvalým pobytom v obci. Poslanci schválili sumu 5 eur na balíček pre jedno dieťa a 15 eur
na nákupný poukaz v Jednote COOP SD Levice pre dôchodcov.
11. Diskusia
V diskusii nikto nevystúpil, nakoľko všetky aktuálne problémy boli prediskutované v rámci
rozpravy k jednotlivým bodom rokovania.
12. Záver
Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
ukončil o 19.20 hod.

V Hornom Piale, dňa 28.10.2019

Zapísala: Adriana Szántó
Overil : Ernest Maraček, poslanec

Ľudovít H ú d i k
starosta obce

......................................................
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UZNESENIE
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného
dňa 28.10.2019
uznesenie č.45/2019–

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím poriadkom
obecného zastupiteľstva
volí
za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa 28.10.2019 poslancov
p. Húdika, Szántóovú a Sléherovú.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 ( Szántóová, Maraček, Sléherová, Húdik,)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 30.10.2019

uznesenie č.46/2019 –

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

V Hornom Piale, dňa 30.10.2019

uznesenie č. 47/2019 -

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 ( Szántóová, Maraček, Sléherová, Húdik,)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 30.10.2019

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č. 48/2019 -

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 3. štvrťroku 2019
B. schvaľuje
výsledok rozpočtového hospodárenia Obce Horný Pial k 30.9.2019,
ktorým je prebytok 17 830,63 EUR.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 ( Szántóová, Maraček, Sléherová, Húdik,)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 30.10.2019

uznesenie č. 49/2019 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial berie na vedomie
úpravu rozpočtu hospodárenia obce na rok 2019 rozpočtovým
opatrením starostu obce č.3/2019 presunmi medzi jednotlivými
položkami rozpočtu bežných výdavkov.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 ( Szántóová, Maraček, Sléherová, Húdik,)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 30.10.2019

uznesenie č. 50/2019 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

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. berie na vedomie
,,Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné
zastupiteľstvo Obce Horný Pial“ z overenia ročnej účtovnej závierky
a rozpočtu obce za rok 2018 určeného zo dňa 15. októbra 2019 a
B. schvaľuje
uzatvorenie 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 31.12.2019, audítorom Ing. Jozefom
Adamkovičom, za cenu 700,00 Eur.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 ( Szántóová, Maraček, Sléherová, Húdik,)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 30.10.2019

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č. 51/2019 -

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial v súlade so zákonom
448/2008 Z.z. o sociálnych službách
berie na vedomie
Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce
Horný Pial za rok 2018.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 ( Szántóová, Maraček, Sléherová, Húdik,)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 30.10.2019

uznesenie č. 52/2019 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial v súlade so zákonom č.
138/1991 Z.z. o majetku obcí a v súlade s vlastnými schválenými
Zásadami hospodárenia s majetkom obce Horný Pial
schvaľuje
Nový upravený Sadzobník platieb za krátkodobý prenájom
nehnuteľného majetku obce na základe občiansko-právnych vzťahov
tak ako to bolo prerokované a schválené v bode 9 tejto zápisnice.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 ( Szántóová, Maraček, Sléherová, Húdik,)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 30.10.2019
uznesenie č. 53/2019 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial
A. berie na vedomie
informácie starostu obce, ktoré odzneli v bode 10. Rôzne.
B. súhlasí
v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
aby JUDr. Marek Keller hlavný kontrolór obce vykonával
podnikateľskú činnosť, ako aj inú zárobkovú činnosť a bol členom
riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb,
ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 ( Szántóová, Maraček, Sléherová, Húdik,)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 30.10.2019

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č. 54/2019 -

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial
schvaľuje
nákup Mikulášskych balíčkov pre deti s trvalým alebo prechodným
pobytom v obci v sume 5 eur/dieťa mladšie ako 15 rokov verku /ročník
narodenia 2004 a mladšie) a nákup nákupných poukážok
Jednota COOP SD Levice v hodnote 15 eur/dôchodca, občan obce vo
veku od 60 rokov (ročník narodenia 1959 a starší) .
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 ( Szántóová, Maraček, Sléherová, Húdik,)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 30.10.2019

Ľudovít Húdik, starosta obce
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