Zápisnica
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 21.05.2020
prítomní:

podľa prezenčnej listiny

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

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
Schválenie programu 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial
Kontrola plnenia uznesení
Správa o hospodárení obce a plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2020
Návrh Záverečného účtu obce za rok 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu obce
7. Individuálna výročná správa Obce Horný Pial za rok 2019
8. Správa auditora z auditu účtovnej závierky za rok 209
9. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020
11. Správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja obce za rok 2019
12. Žiadosť o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce
13. Rôzne informácie starostu obce a organizačné opatrenia
14. Interpelácie poslancov
15. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce privítal prítomných a rokovanie zahájil o 17:00 hod. Konštatoval, že sú prítomní 4
poslanci OZ z celkového počtu 5, ospravedlnila sa poslankyňa Bc. Erika Sléherová, ktorá je v práci.
Konštatoval, že 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 Szántóová.
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 15.05.2020.
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 7. zasadnutí OZ dňa 16.12.2019 bolo prijatých 9 uznesení, ktoré mali charakter schvaľovací
alebo vzatia na vedomie, úlohy z nich nevyplývali. Poslanci správu o kontrole plnenia uznesení vzali
na vedomie.
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5. Správa o plnení rozpočtu hospodárenia obce k 31.03.2020
Poslanci obdržali výkaz o plnení rozpočtu hospodárenia obce k 31.03.2020, ktorý si mohli
vopred naštudovať. Hospodárenie obce je nasledovné:
Bežné príjmy
32 151,81 EUR
Bežné výdavky
- 22 249,68
-------------------------------------------------------Prebytok bežného rozpočtu
9 902,13
Kapitálové príjmy
0,00
Kapitálové výdavky
0,00
--------------------------------------------------------kapitál.rozpočet
0,00
Príjmové finančné operácie
Výdavkové fin. operácie
Schodok finančných operácií

0,00
-940,62
-940,62

-------------------------------------------------------prebytok rozpočtu celkom 8 961,51 EUR
Výsledkom finančného hospodárenia obce k 31.3.2020 je prebytok 8 961,51 eur. Bližšie
informácie poskytla účtovníčka obecného úradu. Poslanci k výkazu nemali žiadne pripomienky
a výsledok finančného hospodárenia obce jednohlasne schválili.
6. Návrh Záverečného účtu a rozpočtového hospodárenia obce za rok 2019 a stanovisko
hlavného kontrolóra obce k návrhu ZÚ
Návrh ,,Záverečného účtu a rozpočtového hospodárenia Obce Horný Pial za rok 2019“ je
predložený Obecnému zastupiteľstvu obce Horný Pial na schválenie v súlade s § 4 ods. 3 písm. b) a §
11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade
s § 16 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. K návrhu ZÚ hlavný kontrolór obce vypracoval odborné stanovisko, v ktorom
skonštatoval, že záverečný účet obce je zostavený v súlade s predpismi, obsahuje všetky náležitosti,
výsledok hospodárenia je správne určený a odporúča obecnému zastupiteľstvu záverečný účet obce za
rok 2019 schváliť bez výhrad. Bližšie informácie o obsahu ZÚ a výsledku hospodárenia prítomným
poskytla účtovníčka obecného úradu. Po prerokovaní poslanci stanovisko hlavného kontrolóra vzali na
vedomie a návrh záverečného účtu obce jednohlasne schválili. Schválený výsledok rozpočtového
hospodárenia je prebytok rozpočtu 6 041,56 Eur, ktorý v plnej výške bude tvoriť zdroje rezervného
fondu obce.
7. Individuálna výročná správa obce za rok 2019
Výročná správa Obce Horný Pial za rok 2019 je predložená Obecnému zastupiteľstvu obce
Horný Pial v súlade s § 20 zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Výročná správa je zverejnená na
internetovom sídle obce a prístupná širokej verejnosti a taktiež je aj zverejnená v registri účtovných
závierok.
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8.

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019

Dňa 23. apríla 2020 vykonal štatutárny audítor Ing. Jozef Adamkovič na základe zmluvy audit
účtovnej závierky obce Horný Pial za rok 2019 a na základe zisteného stavu vyhotovil ,,Správu
nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial“.
V správe audítor konštatuje, že overil dodržiavanie povinností podľa požiadaviek zákona
o rozpočtových pravidlách a že obec konala v súlade s týmito požiadavkami zákona. Poslanci správu
audítora vzali na vedomie.
9. Správa o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra Obce Horný Pial
V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavný kontrolór obce vykonal kontrolu inventarizácie
majetku obce. Kontrolou neboli zistené žiadne závažné nedostatky. Správu prítomní poslanci vzali na
vedomie.
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. 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. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK
obce na úradnej tabuli a na domovskej internetovej stránke obce zverejnený v lehote 15 dní pred
schválením. Zo strany verejnosti k návrhu neboli vznesené žiadne návrhy ani komentáre. Po jeho
prerokovaní poslanci plán KČ HK obce na 2. polrok 2020 schválili a poverili HK obce JUDr. Mareka
Kellera výkonom kontrolnej činnosti v 2. polroku 2020 v súlade s § 18e zákona o obecnom zriadení
a príslušnými zákonmi v rozsahu stanovenom § 18d.
11. Správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja obce za rok 2019
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 2014 - 2020 obce HORNÝ PIAL s
výhľadom do roku 2022 je základným strategickým dokumentom, ktorý sa rozhodla obec vypracovať
z dôvodu zabezpečenia koncepčného rozvoja obce, ako aj na zlepšenie a zefektívnenie rozhodovania
miestnej samosprávy. Je tiež neoddeliteľnou súčasťou pre možnosť čerpania prostriedkov z Európskej
únie, ako pre obecný úrad, tak aj pre všetky subjekty na území obce. Program je zameraný na podporu
regionálneho rozvoja na miestnej úrovni s dôrazom na sociálnu, ekonomickú a kultúrnu oblasť pre
oživenie sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce, ktorý sa má podľa potreby priebežne
aktualizovať a dopĺňať. Predložená tabuľka obsahuje údaje o plnení programu v rok 2019.
Nakoľko PHR je vyhotovený pre obdobie rokov 2014 – 2020 bude potrebné zabezpečiť jeho
vypracovanie na ďalšie obdobie.
12. Žiadosť o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce
Obci bola dňa 15.4.2020 doručená žiadosť p. Juraja Hajka o odpredaj časti pozemku parc.č.
250/1 vo vlastníctve obce o výmere 31 m2, ktorá je vyčlenená geometrickým plánom č. 22/2020 zo
dňa 27.3.2020. Dôvodom žiadosti je, že túto časť pozemku obce užíva spolu so záhradou parc.č. 9,
ktorá je v jeho vlastníctve. V minulosti boli zarovnávané oplotenia pozemkov a táto časť parcely sa
nachádza za plotom, pričom ju aj predošlí vlastníci dlhodobo užívali. Žiadateľ má záujem o odkúpenie
do osobného vlastníctva, výmenu oplotenia, vyčistenie pozemku od porastov a jeho využitie na účely
výstavby v blízkej budúcnosti.
Poslanci prerokovali žiadosť a schválili v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.,
o majetku obcí, spôsob prevodu majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že
odpredávaná časť pozemku funkčne bude prislúchať a bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť susedného
pozemku vo vlastníctve žiadateľa. Vyčlenenú časť parc.č.250/1 o výmere 31 m2 žiadateľ dlhodobo
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užíva a má záujem o kúpu za účelom vyrovnania oplotenia pozemku. V budúcnosti na nej plánuje
výstavbu obytnej budovy. Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo, že tento majetok je pre obec
neupotrebiteľný a nie je žiadny dôvod neschváliť jeho odpredaj. Zámerom obce je udržať ekonomicky
činné obyvateľstvo, zvyšovanie počtu obyvateľstva a podpora výstavby obytných stavieb v obci.
Súčasne jednohlasne stanovili cenu odpredávaného pozemku na 4,00 Eurá /m2, čiže celkom 124,00
Eur.
13. Rôzne informácie a organizačné opatrenia
-

-

-

Starosta obce informoval poslancov o vyhodnotení plnenia Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce za rok 2019. Poslanci ku správe nemali žiadne pripomienky a vzali
ju na vedomie.
Starosta obce informoval poslancov o spoločnom projekte obcí Veľký Ďur, Tehla, Lula, Iňa,
Beša, Horný Pial, Lok, Bajka, Ondrejovce, Tekovský Hrádok, Turá a Dolný Pial o vybudovaní
cyklotrasy s turistickými atrakciami a o postupe rokovaní ohľadne rozšírenia kapacity ČOV
v Kalnej nad Hronom a výstavby kanalizačného zberača v každej z obcí ktorá bude na ČOV
napojená. Predpokladané náklady na stavbu pre našu obec sú 570 tis. Eur.
Poslankyňa Monika Szántóová navrhla predniesla návrh na vyplatenie príspevku zo
sociálneho fondu obce v sume 400 Eur starostovi obce pri príležitosti jeho životného jubilea
60 rokov veku, aj keď obecné zastupiteľstvo o použití sociálneho fondu nerozhoduje. Nakoľko
legislatívne nie je iná možnosť na vyplatenie odmeny, jedinou možnou formou je príspevok
zo sociálneho fondu obce. Prítomní poslanci sa s návrhom stotožnili a navrhli starostovi obce
zrealizovať vyplatenie finančného príspevku v najbližšom výplatnom období.

14. Interpelácie poslancov
Neboli predložené žiadne interpelácie starostu obe.
15. Záver
Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
ukončil o 19.00 hod.

V Hornom Piale, dňa 21.05.2020
Zapísala: Adriana Szántó

Overila : Valéria Leváková, zástupkyňa starostu

Ľudovít H ú d i k
starosta obce

........................................................
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UZNESENIE
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného
dňa 21.05.2020
uznesenie č.75/2020–

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím poriadkom
obecného zastupiteľstva
volí
za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa 21.05.2020
poslancov p. Húdika, Maračeka a Szántóovú.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 ( Szántóová, Maraček, Húdik, Leváková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 25.05.2020
uznesenie č.76/2020 –

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

V Hornom Piale, dňa 25.05.2020
uznesenie č. 77/2020 -

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, Leváková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 25.05.2020

uznesenie č. 78/2020 -

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
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A. kontroluje
plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie výdavkov v 1. štvrťroku 2020
B. schvaľuje
výsledok rozpočtového hospodárenia Obce Horný Pial k 31.3.2020,
ktorým je prebytok 8 961,51 EUR.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 ( Szántóová, Maraček, Sléherová, Húdik, Leváková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 25.05.2020
uznesenie č. 79/2020 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
A. schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2019 bez
výhrad.
B. schvaľuje
vyrovnanie schodku rozpočtu zisteného 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 vo výške 8 374,52 EUR, z prebytku finančných
operácií 14 416,08 EUR. Takto vypočítaný rozdiel z prebytku celkového
rozpočtu v sume 6 041,56 EUR schvaľuje použiť na tvorbu rezervného
fondu obce.
C. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce za
rok 2019.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 ( Szántóová, Maraček, Sléherová, Húdik, Leváková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 25.05.2020
uznesenie č. 80/2020 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial berie na vedomie
,,Individuálnu výročnú správu Obce Horný Pial za rok 2019“.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 ( Szántóová, Maraček, Húdik, Leváková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 25.05.2020

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č. 81/2020 -

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.
berie na vedomie
,,Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné
zastupiteľstvo Obce Horný Pial“ z overenia ročnej účtovnej závierky za
rok 2019.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 ( Szántóová, Maraček, Húdik, Leváková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 25.05.2020
uznesenie č. 82/2020 -

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. po prerokovaní
berie na vedomie
„Správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra Obce Horný Pial za
január-máj 2020“.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 ( Szántóová, Maraček, Leváková, Húdik,)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 25.05.2020
uznesenie č. 83/2020 -

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. po prerokovaní
A. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný Pial na 2.
polrok 2020.
B. poveruje
hlavného kontrolóra Obce Horný Pial, JUDr. Mareka Kellera, výkonom
kontrolnej činnosti podľa Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Obce Horný Pial v 2. polroku 2020 v súlade s § 18e zákona o obecnom
zriadení a príslušnými zákonmi v rozsahu stanovenom § 18d.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 ( Szántóová, Maraček, Húdik, Leváková )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 25.05.2020

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č. 84/2020 -

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
berie na vedomie
Správu o plnení programu rozvoja obce Horný Pial za rok 2019.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 ( Szántóová, Maraček, Húdik, Leváková )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 25.05.2020
uznesenie č. 85/2020 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
A schvaľuje
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí, spôsob prevodu majetku ako prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že
odpredávaná časť pozemku funkčne bude prislúchať a bude tvoriť
neoddeliteľnú súčasť susedného pozemku, ktorý žiadateľ kupuje za
účelom vyrovnania oplotenia pozemku a že vyčlenenú časť pozemku
dlhodobo užíva a má záujem o jej odkúpenie. V budúcnosti na nej
plánuje výstavbu obytnej budovy. Zámerom obce je udržať ekonomicky
činné obyvateľstvo, zvyšovanie počtu obyvateľstva a podpora výstavby
obytných stavieb v obci.
B schvaľuje
odpredaj časti nehnuteľnosti - pozemku vo vlastníctve
obce Horný Pial, vedeného Okresným úradom, katastrálny odbor Levice
v registri C, na LV č. 1, parc.č. 250/1 ako zastavaná plocha o výmere 31
m2, vyčleneného ako diel 1 podľa Geometrického plánu č. 20/2020 zo
dňa 27.3.2020, vyhotoveného Ing. Petrom Havlíkom, žiadateľovi
Jurajovi Hajkovi bytom v Leviciach, ul. Pri tehelni 4 za cenu 4,00 EUR
/m2, tj. celkom za cenu 124,00 EUR.

Prítomní: 4 z 5
Za: 4 ( Szántóová, Maraček, Húdik, Leváková )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 25.05.2020

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č. 86/2020 -

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
berie na vedomie
informácie, ktoré odzneli v bode rokovania č. 13. Rôzne.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 ( Szántóová, Maraček, Húdik, Leváková )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 25.05.2020

Ľudovít Húdik, starosta obce
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