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Z á p i s n i c a  
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 25.02.2020 

 

prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Program:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa voľba overovateľa zápisnice a voľba návrhovej komisie 

3. Schválenie návrhu programu 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Správa hlavného kontrolóra obce Horný Pial o kontrolnej činnosti v roku 2019 

6. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrole vybavovania sťažností za rok 2019 

7. Správa o plnení rozpočtu  hospodárenia obce k 31.12.2019 

8. Informácia o prijatí rozpočtového opatrenia starostu obce č. 5/2019 

9.   Správa inventarizačnej komisie o vykonanej inventarizácii majetku k 31.12.2019 

10. Rôzne informácie starostu obce 

11. Interpelácie poslancov 

12. Diskusia 

13. Záver 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

Starosta obce  privítal prítomných a rokovanie zahájil o 17:35 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. Valériu Levákovú .  Za členov návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení  poslanci Maraček, Húdik 

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 22.02.2020. 
 

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 6. zasadnutí OZ dňa 16.12.2019 bolo prijatých 11 uznesení, ktoré mali charakter schvaľovací 

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

Poslanci správu o kontrole plnenia uznesení jednohlasne vzali na vedomie.  

5. Správa  hlavného kontrolóra obce Horný Pial o kontrolnej činnosti  v roku  2019 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný Pial je predkladaná  na rokovanie 

Obecného  zastupiteľstva Obce Horný Pial v súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. e) Zákona 
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č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, t.j. do 60 dní po uplynutí 

kalendárneho roku. V priloženej správe sa uvádza predmet vykonaných kontrol, cieľ a kontrolované 

obdobie a informáciu o iných odborných činnostiach. Správa z kontrol tvorí písomnú prílohu tejto 

zápisnice.   Poslanci ku správe  nemali pripomienky ani otázky a  vzali ju na vedomie. 
 

6. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrole vybavovania sťažností za rok 2019   

 

 Správa o kontrole vybavovania sťažností podaných Obci Horný Pial v roku 2019 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 priloženej správe sa uvádza,  že v roku 2019 obci neboli doručené žiadne sťažnosti. Správu 

hlavného kontrolóra poslanci vzali na vedomie.  
   

7. Správa o plnení rozpočtu hospodárenia obce k 31.12.2019 
  

   Poslanci obdržali výkaz o plnení rozpočtu hospodárenia obce k 31.12.2019, ktorý si mohli 

vopred naštudovať. Hospodárenie obce je nasledovné:  

 

Bežné príjmy     98 348,89   EUR 

Bežné výdavky            -  89 561,99 

-------------------------------------------------------- 

Prebytok bežného rozpočtu        8 786,90 

 

Kapitálové príjmy                             0,00 

Kapitálové výdavky             - 17 161,42 

--------------------------------------------------------- 

Schodok kapitál.rozpočtu      - 17 161,42 

 

Príjmové finančné operácie      17 237,94 

Výdavkové finančné operácie    2 821,86 

--------------------------------------------------------- 

Schodok finančných operácií   14 416,08 

--------------------------------------------------------   

prebytok rozpočtu celkom     6 041,56 EUR 

 

 Výsledkom  finančného hospodárenia obce je prebytok 6041,56 eur. Bližšie informácie 

poskytla účtovníčka obecného úradu. Poslanci k výkazu nemali žiadne pripomienky a výsledok 

finančného hospodárenia obce  jednohlasne schválili.   
 

8. Informácia o prijatí  Rozpočtového opatrenia starostu obce   č. 5/2019   

 

 Starosta obce informoval poslancov o  rozpočtovom opatrení č.5/2019   í na úpravu niektorých 

položiek bežných výdavkov presunmi medzi nimi, pričom sa nemení celkový rozpočet hospodárenia 

obce.    Bližšie informácie prítomných poskytla účtovníčka obecného úradu.  Poslanci prijati 

rozpočtového opatrenia starostu obce č.5/2020 vzali na vedomie.  

   

9. Správa inventarizačnej komisie o vykonanej inventarizácii majetku k 31.12.2019 

 

 Inventarizačná komisia v zložení: 

1. Ernest Maraček, poslanec     - predseda komisie 
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2. Szántó Adriana, sam.referent   - člen komisie 

3. Valéria Leváková, zást.starostu              - člen komisie 

 

vykonala riadnu fyzickú a dokladovú inventarizáciu všetkého majetku obce (dlhodobého 

hmotného majetku, drobného majetku, zásob, krátkodobých a dlhodobých pohľadávok, záväzkov, 

rozdielu majetku a záväzkov, oprávok, krátkodobého finančného majetku, zúčtovacích vzťahov, 

časového rozlíšenia, operatívnej evidencie, podsúvahových účtov) v dňoch 27.12.2019 -15.1.2020 na 

základe Príkazu starostu obce č. 397/2019 zo dňa 13.12.2019 v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v z.n.p. Inventarizačná komisia konštatovala, že všetok hmotný majetok je riadne  

vedený a evidovaný v inventárnej knihe, na inventárnych kartách a v knihe materiálových zásob.  

Neboli zistené žiadne závažné poškodenia majetku ani žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne 

súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a v analytických 

evidenciách.   Súhrnný inventarizačný zápis  tvorí prílohu tejto správy.  Poslanci správu inventarizačnej 

komisie vzali na vedomie.  
  

10. Rôzne informácie starostu obce a organizačné opatrenia 
 

a) Starosta obce informoval poslancov o vypílení vŕby v parku, ktorá bola naklonená a vyhnitá. 

Vplyvom vetrov ktoré boli v poslednom období hrozilo jej vyvrátenie a olámanie prehnitých 

konárov.  Silný vietor naklonil aj drevenú informačnú tabuľu pri autobusovej zastávke, ktorá tiež 

mala nosné stĺpy upevnené do zeme vyhnité. Tabuľu navrhuje z majetku obce vyradiť. V blízkom 

období starosta obce pripravuje výrub starej tuje pri malej bránke do dvora obecného úradu ktorá 

je v tesnej blízkosti vlajkového stožiara. Vlajky na stožiari sú konármi tuje ničené a trhané.   

b) Poslankyňa Erika Sléherová tlmočila otázku niektorých  občanov, či obec má v pláne oplocovať 

park. Starosta obce sa vyjadril, že táto téma už bola niekoľkokrát rozoberaná a že oplocovať park 

neplánuje. Čo sa týka bezpečnosti detí v časti parku kde je umiestnené ihrisko, je možné z dôvodu 

bezpečnosti detí od potoka umiestniť plot. Ostatné bude riešené výsadbou kríkov a stromov 

v rámci projektu Zelené obce. Projekt je v štádiu vyhotovovania.   
 

11. Interpelácie starostu obe  

Neboli predložené žiadne interpelácie starostu obe.  

12. Diskusia  
 

V diskusii nikto nevystúpil, nakoľko všetky aktuálne problémy boli prediskutované v rámci 

rozpravy k jednotlivým bodom rokovania.  
 

13. Záver 
 

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

ukončil o 19.00 hod.  

 

V Hornom Piale, dňa 25.02.2020 

 

Zapísala: Adriana Szántó 

 

 

Overila : Valéria Leváková, zástupkyňa starostu                                      Ľudovít   H ú d i k  

                     starosta obce  

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

zo  7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného 

dňa 25.02.2020 
 

 

uznesenie č.66/2020–  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím poriadkom 

obecného zastupiteľstva       

 volí  
za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa 25.02.2020 

poslancov p. Húdika, Maračeka  a Sléherovú. 

 

 

Prítomní: 5 z 5  

Za: 5 ( Szántóová, Maraček, Sléherová, Húdik, Leváková)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 28.02.2020     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 
 

 

 

uznesenie č.67/2020 –  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  7. 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 28.02.2020     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

uznesenie č. 68/2020 -   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 28.02.2020     Ľudovít Húdik, starosta obce  
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uznesenie č. 69/2020 -   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 kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra Obce Horný Pial v 

roku 2019“. 

 

 

    Prítomní: 5 z 5  

Za: 5 ( Szántóová, Maraček, Sléherová, Húdik, Leváková)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 28.02.2020     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

uznesenie č. 70/2020 -   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  hlavného kontrolóra Obce Horný Pial o kontrole vybavovania 

sťažností za  rok 2019“. 

 

    Prítomní: 5 z 5  

Za: 5 ( Szántóová, Maraček, Sléherová, Húdik, Leváková)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 28.02.2020     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

uznesenie č. 71/2020 -      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 4. štvrťroku 2019 

B. schvaľuje 

výsledok rozpočtového hospodárenia Obce Horný Pial k 31.12.2019, 

ktorým je prebytok 6 041,56  EUR. 

 

 

Prítomní: 5 z 5  

Za: 5 ( Szántóová, Maraček, Sléherová, Húdik, Leváková)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 28.02.2020     Ľudovít Húdik, starosta obce  
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uznesenie č. 72/2020 - Obecné zastupiteľstvo  obce  Horný Pial  

berie na vedomie 

úpravu rozpočtu hospodárenia obce na rok 2019 rozpočtovým  opatrením 

starostu obce č.5/2019  presunmi medzi jednotlivými položkami 

rozpočtu bežných  výdavkov. 

 

 

Prítomní: 5 z 5  

Za: 5 ( Szántóová, Maraček, Sléherová, Húdik, Leváková)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 28.02.2020     Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

uznesenie č. 73/2020 -        Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial     

berie na vedomie 

Správu o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov obce Horný Pial  k 31.12.2019. 

  

  
Prítomní: 5 z 5  

Za: 5 ( Szántóová, Maraček, Sléherová, Leváková, Húdik,)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
 

 

 

V Hornom Piale, dňa 28.02.2020     Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

 

uznesenie č. 74/2020 -        Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial 

 berie na vedomie  

 informácie starostu obce, ktoré odzneli v bode č. 10 rokovania Rôzne.  

 

 

 

Prítomní: 5 z 5  

Za: 5 ( Szántóová, Maraček, Sléherová, Húdik, ,Leváková )    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 28.02.2020     Ľudovít Húdik, starosta obce 
 


