Zápisnica
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 13.12.2019
prítomní:

podľa prezenčnej listiny

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

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
Schválenie programu 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial
Kontrola plnenia uznesení
Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách v období október –
december 2019
6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horný Pial na 1. polrok 2020
7. Správa o plnení rozpočtu hospodárenia obce k 30.11.2019
8. Návrh Rozpočtového opatrenia OZ č. 4/2019
9. Návrh Rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 a stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu rozpočtu
10. Návrh starostu obce na vyplatenie odmien poslancom OZ
11. Plán zasadnutí OZ v r. 2020
12. Rôzne informácie starostu obce
13. Interpelácie poslancov
14. Diskusia
15. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce privítal prítomných a rokovanie zahájil o 17:45 hod. Konštatoval, že sú prítomní
všetci poslanci OZ, takže je zasadnutie uznášaniaschopné.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starosta obce určil za zapisovateľku p. Adrianu Szántó a za overovateľa zápisnice obce
určil p. Moniku Szántóovú . Za členov návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení poslanci Húdik,
Leváková a Sléherová.
3.

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia. Poslanci program
rokovania jednohlasne schválili. Ku schválenému programu neboli žiadne návrhy na
doplnenie. Návrh programu bol na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej stránke obce
zverejnený dňa 09.12.2019.
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 5. zasadnutí OZ dňa 28.10.2019 bolo prijatých 10 uznesení, ktoré mali charakter
schvaľovací alebo vzatia na vedomie, úlohy z nich vyplývajúce boli splnené.
- Zmluva s audítorom Ing. Jozefom Adamkovičom na rok 2020 bola podpísaná
1

-

-

Nový sadzobník úhrad za prenájom kultúrneho domu bol vypracovaný a zverejnený
Cenové ponuky na uloženie zámkovej dlažby pri KD sú dve, a to od p. Mareka Botku na sumu
4987,80 eur a od Stavmat – Michal Hajtó z Kalnej nad Hronom na sumu 5294,40 eur. Bola
vyžiadaná aj tretia ponuka od p. Imricha Kelemena, ten ju však nepredložil. Zmluva na
realizáciu prác bola podpísaná s p. Botkom.
Balíčky deťom na Mikuláša boli zakúpené v počte 29 ks a nákupné poukážky pre dôchodcov
v počte 60 ks.
Poslanci správu o kontrole plnenia uznesení jednohlasne vzali na vedomie.

5. Správa o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra Obce Horný Pial za október - december
2019
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. V uvedenom období boli
vykonané dve kontroly, a to kontrola hotovostných operácií a kontrola plnenia rozpočtu,
s výsledkami ktorých HK obce JUDr. Marek Keller oboznámil prítomných. Správy z kontrol tvoria
písomnú prílohu tejto zápisnice. Pri kontrole neboli zistené žiadne závažné pochybenia a kontrolné
zistenia. Poslanci ku správam nemali pripomienky ani otázky a jednohlasne ich vzali na vedomie.
6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný Pial na 1. polrok 2020
V zmysle § 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. HK obce JUDr. Marek Keller
predložil poslancom návrh plánu svojej kontrolnej činnosti, ktorý tvorí prílohu materiálov z dnešného
rokovania. Nakoľko poslanci nemali k návrhu plánu žiadne pozmeňovacie návrhy, jednohlasne ho
schválili a poverili JUDr. Mareka Kellera výkonom kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu
v súlade s § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a príslušnými zákonmi v rozsahu
stanovenom § 18d.
7. Správa o plnení rozpočtu hospodárenia obce k 30.11.2019
Poslanci obdržali výkaz o plnení rozpočtu hospodárenia obce k 30.11.2019, ktorý si mohli
vopred naštudovať. Hospodárenie obce je nasledovné:
Bežné príjmy
92 498,75
Bežné výdavky
77 690,48
-------------------------------------------------------Prebytok bežného rozpočtu
14 808,27
Kapitálové príjmy
0,00
Kapitálové výdavky
8 160,80
--------------------------------------------------------Schodok kapitál.rozpočtu
- 8 160,80
Príjmové finančné operácie
8 160,80
Výdavkové finančné operácie
2 508,32
--------------------------------------------------------Schodok finančných operácií
5 652,48
-------------------------------------------------------prebytok rozpočtu celkom
12 299,95

EUR

EUR
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Výsledkom finančného hospodárenia obce je prebytok 12 299,95 eur. Bližšie informácie
poskytla účtovníčka obecného úradu. Poslanci k výkazu nemali žiadne pripomienky a výsledok
finančného hospodárenia jednohlasne schválili.
8. Návh Rozpočtového opatrenia č. 4/2019 na úpravu rozpočtu hospodárenia obce v roku
2019
Starosta obce predložil na prerokovanie návrh rozpočtových opatrení č.4/2019 rozpočtových
opatrení na úpravu niektorých položiek bežných výdavkov presunmi medzi nimi, pričom sa nemení
celkový rozpočet hospodárenia obce. Navrhuje sa zníženie rozpočtu na položke kapitálových
výdavkov na Rozvoj obce – nákup prevádz.strojov a zariadení o 9 tis. Eur s presun na položku
kapitál. výdavkov Kultúrne služby – nákup interiérového vybavenia v sume 2500 Eur. Na strane
príjmových finančných operácií sa navrhuje znížiť položku Prevod z ostatných fondov obce
o 11 839,20 eur a zvýšiť čerpanie rezervného fondu o 9039,20 eur. Bližšie informácie prítomných
poskytla účtovníčka obecného úradu. Navrhnuté rozpočtové opatrenia poslanci jednohlasne schválili.
Súčasne sa uzniesli aj na čerpaní rezervného fondu na rekonštrukčné práce v budove kultúrneho domu
a to z dôvodu havarijného stavu (výmena rozpadávajúcej sa zámkovej dlažby, oprava popraskaných
múrov a ich výmalovka a nákup interiérového vybavenia do kuchyne kultúrneho domu ) .
9.

Návrh rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 a stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu Obce Horný Pial na roky 2020 – 2022 predložil starosta obce na prerokovanie
a následné schválenie v súlade s § 9 a § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
Návrh rozpočtu je rozpracovaný podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie s členením na jednotlivé
položky príjmov a výdavkov. V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1992 Zb.
o obecnom zriadení je súčasťou predkladaného materiálu k tomuto bodu aj odborné stanovisko
hlavného kontrolóra Obce Horný Pial k návrhu rozpočtu.
Zverejnenie návrhu rozpočtu Obce Horný Pial na roky 2019 – 2021 prebehlo v súlade s § 9
ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. na úradnej tabuli Obce Horný Pial a na domovskej internetovej
stránke obce v termíne od 26.11.2019 – do 13.12.2019. Lehota na uplatňovanie pripomienok
fyzických a právnických osôb k vyvesenému návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do
zápisnice na Obecnom úrade v Hornom Piale končila dňom 06. 12. 2019. Počas tejto lehoty Obec
Horný Pial nezaevidovala k predloženému návrhu v registratúrnom denníku žiadne pripomienky od
fyzických či právnických osôb.
Návrh rozpočtu hospodárenia obce poslanci prerokovali, vysvetlenie k jednotlivým položkám
príjmov a výdavkov a o skladbe rozpočtu obce poskytla účtovníčka p. Adriana Szántó a k plánom
činnosti starosta obce. Bežný rozpočet na rok 2020 je zostavený ako prebytkový s prebytkom 7 000
€. V zmysle § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy môže obec zostaviť
kapitálový rozpočet ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných
prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý
prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Schodok kapitálového rozpočtu je
plánovaný vo výške 38 200 € a bude krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými
operáciami – prevodom z fondu finančnej náhrady spoločenskej hodnoty vyrúbaných stromov.
Celkový výsledok hospodárenia vrátane príjmových finančných operácií je plánovaný ako
vyrovnaný. Rozpočty na roky 2021 a 2022 sú zostavené ako vyrovnané.
Hlavný kontrolór obce vo svojom stanovisku k návrhu uvádza, že viacročný rozpočet obce
na roky 2021 – 2022 a návrh rozpočtu obce na rok 2020 rešpektuje právne normy a procesné
podmienky súvisiace s prípravou rozpočtu obce a odporúča po prerokovaní schváliť rozpočet na rok
2020 a zobrať na vedomie rozpočet na roky 2021 a 2022. Hlavný kontrolór obce navrhol, aby sa
upravil rozpočet príjmov na podielových daniach a znížil sa o 1500 eur, nakoľko prognóza zverejnená
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MFSR je 59 146 € a v navrhovanom rozpočte sa počíta s príjmom 61000 €. Súčasne je potrebné znížiť
aj výdavky o túto sumu a navrhuje sa to urobiť na položke poskytnutých transferov. Poslanci
navrhované úpravy prerokovali a jednohlasne schválili.
Rozpočet hospodárenia obce Horný Pial na rok 2019 bol po úprave jednohlasne schválený
a rozpočet na roky 2020 – 2021 poslanci vzali na vedomie.
10. Návrh starostu obce na vyplatenie odmien poslancom OZ
Mimoriadne odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial navrhol starosta
obce v súlade s čl. 3 ods. 5 Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom
Piale zo dňa 21.1.2011 . Riadne odmeny za účasť na zasadnutiach OZ podľa „zásad odmeňovania“
čl. 3 ods. 1 sú určené sumou 10,00 EUR za každé zasadnutie OZ na ktorom sa poslanec zúčastnil.
Navrhované odmeny poslancom OZ boli nasledovné:
Ing. Marian Húdik
500,00 eur
Valéria Leváková
350,00
Ernest Maraček
350,00
Mgr. Monika Szántóová
350,00
Bc. Erika Sléherová
350,00
Spolu:
1 900,00
Návrh starostu poslanci prerokovali, zdôvodnili a väčšinou hlasov 4 za a 1 proti
vyplatenie schválili v súlade s návrhom starostu obce.

ich

11. Plán zasadnutí OZ v r. 2020
Predložený návrh termínov zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial na
kalendárny rok 2020 je navrhnutý v súlade § 12 ods. 1 prvou vetou zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení. Rokovací poriadok o pláne zasadnutí OZ nepojednáva. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení - § 12 ods. 1 prvá veta znie: Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však
raz za tri mesiace. Navrhované termíny nie sú záväzné, sú iba orientačné: 25.február, 12 máj, 11.
august, 10. november, 8. december. Poslanci k navrhnutým termínom nemali pripomienky a vzali
ich na vedomie.
12. Rôzne informácie starostu obce a organizačné opatrenia
a) Starosta obce informoval poslancov, že na poslednom rokovaní OZ spomínaná výmena
zámkovej dlažby pred kultúrnym domom z dôvodu jej havarijného stavu je ukončená. Taktiež
sa stihli urobiť práce na výmaľovke interiéru KD, zakúpili sa nové svietidlá do veľkej sály, bol
objednaný a vyrobený nový kuchynský pult do bývalého skladu ktorý sa technicky prerobil na
kuchyňu a výdajňu jedla. Z bývalej malej kuchyne je teraz sklad riadu. Na budúci rok zostáva
zakúpiť chladničky, ošetriť drevený strop a vonkajšie drevené podbitie a opraviť strechu,
minimálne v miestach kde zateká.
b) Starosta obce navrhol obecnému zastupiteľstvu schváliť odmenu hlavnému kontrolórovi obce
a to do výšky 30% jeho ročného platu v súlade s § 18c zákona o obecnom zriadení. Doteraz sa
hlavnému kontrolórovi vyplácala mesačná odmena 10% platu, doplatí sa mu zvyšných 20%, čo
činí sumu 412,80 eur. Poslanci OZ s návrhom jednohlasne súhlasili a vyplatenie odmeny
schválili.
c) Starosta obce informoval prítomných o národnom projekte Podpora biodiverzity prvkami zelenej
infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska je zameraný na zachovanie a obnovu
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biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území. Slovenská agentúra životného prostredia
je prijímateľom národného projektu, v rámci ktorého bude podporu poskytovať ďalším
subjektom: užívateľom – obciam. Suma finančných prostriedkov určených na poskytnutie
podpory jednotlivým obciam je minimálne 7 000 EUR bez DPH na jednu obec a maximálne 16
500 EUR s DPH. V rámci projektu obec musí zabezpečiť iba realizačný projekt, ktorý by bol cca
v sume tisíc eur a ostatné je hradené prijímateľom IŽP.
13. Diskusia
V diskusii nikto nevystúpil, nakoľko všetky aktuálne problémy boli prediskutované v rámci
rozpravy k jednotlivým bodom rokovania.
14. Záver
Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
ukončil o 19.00 hod.

V Hornom Piale, dňa 13.12.2019

Zapísala: Adriana Szántó
Overila : Mgr. Monika Szántóová, poslankyňa

Ľudovít H ú d i k
starosta obce

........................................................
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UZNESENIE
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného
dňa 13.12.2019
uznesenie č.55/2019–

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím
poriadkom obecného zastupiteľstva
volí
za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa 13.12.2019
poslancov p. Húdika, Levákovú a Sléherovú.
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 ( Szántóová, Maraček, Sléherová, Húdik, Leváková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 17.12.2019

uznesenie č.56/2019 –

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

V Hornom Piale, dňa 17.12.2019
uznesenie č. 57/2019 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

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

V Hornom Piale, dňa 17.12.2019

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č. 58/2019 -

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
október - december 2019“.
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 ( Szántóová, Maraček, Sléherová, Húdik, Leváková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 17.12.2019

uznesenie č. 59/2019 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial v súlade s § 18f ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
A. prerokovalo
návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný Pial
na 1. polrok 2020.
B. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný Pial na 1.
polrok 2020.
C. poveruje
hlavného kontrolóra Obce Horný Pial, JUDr. Mareka Kellera, výkonom
kontrolnej činnosti podľa Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Obce Horný Pial v 1. polroku 2020 v súlade s § 18e zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení a príslušnými zákonmi v rozsahu stanovenom
§ 18d.
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 ( Szántóová, Maraček, Sléherová, Húdik, Leváková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 17.12.2019

uznesenie č. 60/2019 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

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 k 30.11. 2019
B. schvaľuje
výsledok rozpočtového hospodárenia Obce Horný Pial k 30.11.2019,
ktorým je prebytok 12 299,95 EUR.
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Prítomní: 5 z 5
Za: 5 ( Szántóová, Maraček, Sléherová, Húdik, Leváková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 17.12.2019
uznesenie č. 61/2019 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s § 11 ods. 4 písm. b)
Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zmeny v rozpočte obce na rok 2019 podľa predloženého návrhu
rozpočtového opatrenia č. 4/2019 a
schvaľuje
čerpanie rezervného fondu obce do výšky realizácie opráv následkom
havarijného stavu zámkovej dlažby a popraskaných múrov stien
interiéru kultúrneho domu.
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 ( Szántóová, Maraček, Sléherová, Húdik, Leváková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 17.12.2019
uznesenie č. 62/2019 -

Ľudovít Húdik, starosta 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.
A. prerokovalo
predložený návrh viacročného rozpočtu Obce Horný Pial na roky 2020
- 2022.
B. schvaľuje
upravený rozpočet Obce Horný Pial na rok 2020
C. berie na vedomie
rozpočet Obce Horný Pial na roky 2021 – 2022 podľa predloženého
návrhu.
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 ( Szántóová, Maraček, Sléherová, Húdik,)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 17.12.2019

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č. 63/2019 -

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial v súlade s čl. 3 ods. 5 Zásad
odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva zo
dňa 21.1.2011
A. prerokovalo
predložený návrh starostu obce na vyplatenie mimoriadnych odmien
poslancom Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial za rok 2019
B. schvaľuje
vyplatenie mimoriadnych odmien poslancom Obecného zastupiteľstva
Obce Horný Pial podľa predloženého návrhu starostu obce v úhrnnej
sume 1 900,00 Eur.
Prítomní: 5 z 5
Za: 4 ( Szántóová, Maraček, Sléherová, Leváková,)
Proti: 1 (Húdik)
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 17.12.2019
uznesenie č. 64/2019 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial v súlade s § 12 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
berie na vedomie
návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial pre
rok 2020.
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 ( Szántóová, Maraček, Sléherová, Húdik, Leváková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 17.12.2019
uznesenie č. 65/2019 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial
A. berie na vedomie
informácie starostu obce, ktoré odzneli v bode 12. Rôzne.
B. Schvaľuje
odmenu hlavnému kontrolórovi obce a to do výšky 30% jeho ročného
platu za rok 2019 v súlade s § 18c zákona o obecnom zriadení, pričom
sa v plate za mesiac november doplatí rozdiel vyplácaných mesačných
odmien 20 % v úhrnnej sume 418,20 eur.
Prítomní: 5 z 5
Za: 4 ( Szántóová, Maraček, Sléherová, Húdik, Leváková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 17.12.2019

Ľudovít Húdik, starosta obce
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