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Z á p i s n i c a  
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 13.08.2020 

 

prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Program:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice 

3. Návrh programu 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Správa o hospodárení za 1. polrok 2020 

6. Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 1/2020 

7. Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky obce 

8. Správa hlavného kontrolóra obce  z vykonaných kontrol 

9. Návrh rozpočtového opatrenia č.2/2020 

10. Rôzne informácie starostu obce 

11. Interpelácie poslancov 

12. Záver 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

Starosta obce  privítal prítomných a rokovanie zahájil o 17:35 hod. Konštatoval, že sú prítomní 

všetci 5  poslanci OZ z celkového počtu 5  a že  zasadnutie je 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, 

Sléherová a Szántóová. 
 

3.   Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia. Poslanci navrhovaný 

program rokovania jednohlasne schválili. Starosta obce navrhol doplniť program o ďalší bod 

rokovania, a to schválenie rozpočtového opatrenia č.2/2020.   Doplňujúci bod programu bol 

jednohlasne schválený.  Návrh programu bol na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej 

stránke obce zverejnený dňa 10.08.2020. 
 

4. Kontrola plnenia uznesení 

  Na 8. zasadnutí OZ dňa 21.5.2020 bolo prijatých 12 uznesení, ktoré mali charakter schvaľovací 

alebo vzatia na vedomie, úlohy z nich vyplývajúce boli splnené. Na 9. zasadnutí dňa 9.6.2020 bolo 

schválené 1 uznesenie, ktoré bolo splnené. Kúpna zmluva na odpredaj časti pozemku p. Jurajovi 

Hajkovi bola podpísaná a podaná na zavkladovanie na katastrálny úrad. 
   

5. Správa o hospodárení obce za 1. polrok 2020 

  

 Poslanci obdržali výkaz o plnení rozpočtu hospodárenia obce k 30.06.2020, ktorý si mohli 

vopred naštudovať. Hospodárenie obce je nasledovné:  
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 Bežné príjmy     54 912,08   EUR 

Bežné výdavky            - 49 921,57 

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

Prebytok bežného rozpočtu      4 990,51 

 

Kapitálové príjmy                       124,00 

Kapitálové výdavky                      0,00 

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

kapitál.rozpočet                               0,00 

 

Príjmové finančné operácie             0,00 

Výdavkové fin. operácie         - 1 881,24  

Schodok finančných operácií  - 1 881,24  

 

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

prebytok rozpočtu celkom    3 233,27  EUR 

 

Výsledkom  finančného hospodárenia obce k 30.6.2020 je prebytok 3 233,27 eur. Bližšie informácie 

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

rozpočtového hospodárenia obce  jednohlasne schválili.   

6. Rozpočtové opatrenie starostu obce č.1/2020 
 

Starosta obce v súlade s §10 Vykonávacieho predpisu o hospodárení s prostriedkami rozpočtu obce 

Horný Pial rozpočtovým opatrením č. 1/2020  k 30.6.2020 upravil rozpočet obce na rok 2020 presunmi 

medzi jednotlivými položkami bežného aj kapitálového rozpočtu  a navýšením na strane príjmov aj 

výdavkov v celkovej výške o 2324 eur. Rozpis upravených položiek rozpočtu bol poslancom doručený, 

dôvody rozpočtových opatrení vysvetlila účtovníčka.  Hlasovaním ho vzali na vedomie.  

 

7. Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky obce  

 

 Mimoriadna situácia, ktorá bola vyhlásená uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 podľa § 

8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva z dôvodu 

ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky, a jej dôsledky ovplyvnili aj financovanie a 

hospodárenie územnej samosprávy. Bolo potrebné hľadať disponibilné zdroje na riešenie problémov s 

financovaním opatrení, ktorých cieľom bolo a je zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá 

vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19. Jedným z riešení je aj možné použitie prostriedkov rezervného 

fondu na bežné výdavky z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie. Legislatívne zmeny 

boli vykonané prijatím zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej 

oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Prijaté opatrenia v 

zákone č. 67/2020 Z. z. tak riešia nielen financovanie obcí v čase pandémie, ale aj následne v období, 

ktoré po pandémii nastane a ktoré bude poznačené rapídnym poklesom výnosu podielovej dane z 

príjmov fyzických osôb pre obce. V zákone č. 67/2020 Z. z. nie je uvedený spôsob, akým má 

zastupiteľstvo rozhodnúť o použití prostriedkov rezervného fondu. Keďže zastupiteľstvo rokuje v 

zbore a uznáša sa na svojich rozhodnutiach, použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky 

musí byť schválené uznesením zastupiteľstva. 

Nakoľko očakávame výpadok príjmov z výnosov podielových daní 5-6 %, starosta obce navrhol 

obecnému zastupiteľstvu prijať uznesenie, že v prípade, ak vznikne potreba použitia prostriedkov 

rezervného fondu obce, aby tieto mohli byť v úhrnnej sume 6000 eur použité v roku 2020 na bežné 

výdavky, t.j. na úhradu za energie a služby. Návrh uznesenia bol poslancami jednohlasne prijatý. 

 

 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2192031&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2192031&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=5152359&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=5152359&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=5152359&f=3
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8. Správa hlavného kontrolóra obce z vykonaných kontrol  

  

Správa 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, podľa ktorého hlavný kontrolór 

predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom 

zasadnutí. 

V období od posledného zasadnutia OZ vykonal hlavný kontrolór obce kontrolu hotovostných 

a bezhotovostných finančných platieb za obdobie 1. polroka 2020. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. 

K výsledkom kontroly poslanci nemali pripomienky a jednohlasne ju vzali na vedomie.  

 

9. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2020  

 

V súlade  s § 11 ods. 4 písm. b) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtového opatrenia č.2/2020 na 

úpravu rozpočtu hospodárenia obce Horný Pial v roku 2020, presunmi medzi položkami rozpočtu. 

Potreba presunu rozpočtových prostriedkov na položku 0451.635006 Cestná doprava – opravy 

a udržiavanie vznikla z dôvodu možnosti a potreby realizácie opravy výtlkov na miestnych 

komunikáciách  v obci.  Práce zrealizuje Vialle s.r.o. Levice. Predbežná cena prác je 3000 eur. 

Financovanie bude zabezpečené z vlastných prostriedkov presunom z položky 0820.717002 Kultúrny 

dom – rekonštrukcie a modernizácie, kde tieto financie sú nadbytočné.  V dôsledku zníženia príjmov 

z výnosov daní od štátu z dôvodu pandemickej krízy navrhujem znížiť položku príjmov 111003 – 

výnosy z dane z príjmov o sumu 3400 eur v súlade s predpokladaným vývojom a informáciami 

zverejnenými rozpočtovou radou štátu. O rovnakú sumu je potrebné znížiť aj výdavky a to na položke 

0820.717002 Kultúrny dom – rekonštrukcie a modernizácie, aby bol celkový rozpočet vyrovnaný. 

 Po rozprave poslanci návrh starostu obce na úpravu rozpočtu a vykonanie opravy miestnych 

komunikácií jednohlasne schválili.  

10. Rôzne informácie starostu obce  

 

- Starosta obce sa poďakoval brigádnikom, ktorí  sa v mesiaci  jún zúčastnili prác pri natieraní 

podbitia strechy kultúrneho domu, čím obec ušetrila značné finančné prostriedky.  

- Starosta obce informoval poslancov, že posudzovanie projektu Zelené obce je v omeškaní 

z dôvodu pandémie Covid19, predpokladaná realizácia výsadby je na jeseň t.r., alebo na jar 

budúceho roka.  

11. Interpelácie poslancov  

 

- Poslankyňa Erika Sléherová navrhla zorganizovať zábavu alebo nejaké kultúrne podujatie pri 

príležitosti obecných hodov, ktoré budú 6. septembra. Po rozprave sa poslanci dohodli 

zorganizovať zábavu v kultúrnom dome s vyberaním vstupného, zabezpečiť DJ a v sobotu 

popoludní opekačku na volejbalovom ihrisku. Obec má v rozpočte 200 eur na hudobnú 

produkciu.  

 

12. Záver  

 

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

ukončil o 19.00 hod. 
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V Hornom Piale, dňa 13.08.2020 

 

 

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 

z  10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného 

dňa 13.08.2020 
 

 

uznesenie č.90/2020–  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím poriadkom 

obecného zastupiteľstva       

 volí  
za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa 13.8.2020 poslancov 

p. Sléherovú, Maračeka  a Szántóovú. 

 

Prítomní: 5 z 5  

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 17.08.2020     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 
 

uznesenie č.91/2020 –  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  10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  

 

Prítomní: 5 z 5  

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 17.08.2020     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

    

uznesenie č.92/2020 –  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s § 12 ods.5 zákona č. 

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

 schvaľuje 

 doplňujúci bod programu  10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 

Horný Pial o rokovanie o rozpočtovom opatrení č. 2/2020. 

 

Prítomní: 5 z 5  

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 17.08.2020     Ľudovít Húdik, starosta obce  
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uznesenie č. 93/2020 -   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 1. polroku 2020 

    B. schvaľuje 

    výsledok rozpočtového hospodárenia Obce Horný Pial k 30.6.2020, 

    ktorým je prebytok 3 233,27  EUR. 

 

    Prítomní: 5 z 5  

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

    Proti: 0  

    Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 17.08.2020     Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

 

uznesenie č. 94/2020 -    Obecné zastupiteľstvo  obce  Horný Pial  

     berie na vedomie 

     úpravu rozpočtu hospodárenia obce na rok 2020 rozpočtovým   

     opatrením starostu obce č.1/2020 zo dňa 30.6.2020. 

 

 

    Prítomní: 5 z 5  

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

    Proti: 0  

    Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 17.08.2020     Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

 

uznesenie č. 95/2020 -   Obecné zastupiteľstvo  obce  Horný Pial  

    schvaľuje: 
    v súlade s § 36 zákona č. 67/2020 Z. z. použitie prostriedkov  

    rezervného fondu  obce v úhrnnej výške 6000 eur na bežné výdavky, a 

    to na úhradu nákladov za energie a služby.  

 

 

    Prítomní: 5 z 5  

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

    Proti: 0  

    Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 17.08.2020     Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=5152562&f=3
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uznesenie č. 96/2020 -    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 výsledkoch vykonaných 

     kontrol. 

 

    Prítomní: 5 z 5  

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

    Proti: 0  

    Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 17.08.2020     Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

uznesenie č. 97/2020 -   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  

a) Realizáciu opravy výtlkov miestnych komunikácií 

b) Úpravu rozpočtu hospodárenia obce v roku 2020 Rozpočtový 

opatrením č. 2/2020 podľa návrhu predloženého starostom obce.  

 

 

 

    Prítomní: 5 z 5  

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

    Proti: 0  

    Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 17.08.2020     Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

uznesenie č. 98/2020 -   Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial  

    berie na vedomie  
    informácie, ktoré odzneli v bode rokovania č. 10. Rôzne.  

  

 

    Prítomní: 5 z 5  

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

    Proti: 0  

    Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 17.08.2020     Ľudovít Húdik, starosta obce 

 


