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Z á p i s n i c a  
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 10.11.2020 

 

prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Program:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice 

3. Schválenie programu 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  

4. Kontrola plnenia uznesení 

5.    Správa o hospodárení za 3. štvrťrok 2020 

6.    Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obce č. 3/2020 

7. Individuálna výročná správa Obce Horný Pial za rok 2019 

8. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku obce 

9. Správa hlavného kontrolóra obce z vykonaných kontrol 

10. Rôzne  informácie starostu obce   

11. Interpelácie poslancov 

12. Záver 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

Starosta obce  privítal prítomných a rokovanie zahájil o 17:45 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 6.11.2020. 
 

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 10. zasadnutí OZ dňa 13.8.2020 bolo prijatých 9 uznesení, ktoré mali charakter schvaľovací 

alebo vzatia na vedomie, úlohy z nich vyplývajúce boli splnené. Na 11. zasadnutí dňa 6.10.2020 boli 

schválené 3 uznesenia,  pričom úlohy vyplývali z 1 uznesenia a to prijatie návratnej finančnej 

výpomoci z MFSR.  Finančná výpomoc obci bola už poskytnutá.   
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5. Správa hospodárení obce za 3. štvrťrok 2020 
  

   Poslanci obdržali výkaz FIN 1-12 o plnení rozpočtu hospodárenia obce k 30.09.2020, ktorý si 

mohli vopred naštudovať.   

Plnenie rozpočtu k 30.9.2020 je nasledovné: 

 

 

Bežné príjmy     79 350,45   EUR 

Bežné výdavky            -  74 412,35 

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

Prebytok bežného rozpočtu      4 938,10 

 

Kapitálové príjmy                       124,00 

Kapitálové výdavky                      0,00 

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

Prebytok kapitál.rozpočtu          124,00 

 

Príjmové finančné operácie       6 000,00 

Výdavkové fin. operácie         - 2 821,86  

Prebytok finančných operácií    3 178,14  

 

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

prebytok rozpočtu celkom     8 240,24  EUR 

 

 Výsledkom  finančného hospodárenia obce k 30.9.2020 je prebytok 8 240,24 eur. Bližšie 

informácie poskytla účtovníčka obecného úradu. Poslanci k výkazu nemali žiadne pripomienky 

a výsledok finančného hospodárenia obce  jednohlasne schválili.   
 

6. Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obce č. 3/2020  

 

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

obce Horný Pial rozpočtovým opatrením č. 3/2020  zo dňa 24.9.2020 upravil rozpočet obce na rok 

2020 presunmi medzi jednotlivými položkami bežného rozpočtu   z dôvodu zmeny zdrojov 

financovania medzi vlastnými zdrojmi obce (41) a zo  štátneho rozpočtu (zdroj 111). K celkovému 

navýšeniu rozpočtu ani jeho schodku nedošlo. Rozpočtové opatrenie tvorí prílohu materiálu ktorú 

poslanci obdžali vopred.  K opatreniu z prítomných poslancov nemal nikto výhrady a   informáciu vzali 

na vedomie.  

    

7. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku obce  

 

 Obci bola dňa 12.10.2020 doručená žiadosť p. Csabu Feketša o odpredaj časti pozemku parc.č. 

250/3 vo vlastníctve obce o výmere 30 m2, ktorá je vyčlenená geometrickým plánom č. 30/2020 zo 

dňa 14.8.2020. Dôvodom žiadosti je, že túto časť pozemku obce užíva spolu s odkúpeným pozemkom 

parc.č. 25/1, 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 za účelom výstavby rodinného domu.  Poslanci žiadosť 

prerokovali a uzniesli sa na zámere odpredať predmetnú časť pozemku z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa za cenu 4 eur/ m2. Zámerom obce je udržať ekonomicky činné obyvateľstvo, zvyšovanie počtu 

obyvateľstva a podpora výstavby obytných stavieb v obci. Zámer obce bude zverejnený na úradnej 

tabuli a na cuet.slovensko.sk dňa 11.11.2020. 
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8. Správa hlavného kontrolóra obce z vykonaných kontrol   
 

 V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavný kontrolór obce vykonal kontrolu hospodárenia. 

Kontrolou neboli zistené žiadne závažné nedostatky. Správa tvorila súčasť materiálov, ktoré poslanci 

vopred obdžali.  Keďže hlavný kontrolór zo zdravotných dôvodov nebol na rokovaní prítomný,  

poslanci správu vzali na vedomie.   

9. Rôzne  informácie a organizačné opatrenia 
  

a) Starosta obce navrhol, aby sa aj t.r. zakúpili deťom do 15 rokov veku s trvalým pobytom v obci 

balíčky so sladkosťami. Poslanci sa jednohlasne zhodli na cene do 5 eur/ dieťa. 

b) Po uplynulé roky boli zakúpené dôchodcom – občanom obce nad 60 rokov veku nákupné 

poukážky COOP Jednoty v hodnote 15 eur na osobu. Je to forma sociálnej výpomoci zo strany 

obce. Poslanci  hlasovali jednotne za zachovanie ceny poukážok 15 eur a vekovej hranice 

občana 60 rokov na poskytnutie nákupnej poukážky.  

c) Starosta obce informoval poslancov o zmene zákona o odpadoch s účinnosťou od 1. 1. 2021, 

kedy obce musia zaviesť spôsob zberu  kuchynského odpadu z domácností a to kompostovaním 

v každej domácnosti alebo jeho zberom. V súčasnosti prebiehajú rokovania so starostami 

okolitých obcí na jednotnom postupe, ktorým by bolo kompostovanie v domácnostiach. Spôsob 

zberu a likvidácie kuchynského odpadu je potrebné zapracovať aj do všeobecne záväzného 

nariadenia obce.  Je možnosť podať žiadosť na dotáciu k nákupu kompostérov, pričom 

spoluúčasť obce na ich financovaní je 5%.  V prípade, že občania si budú kompostovať odpad 

z domácností aj zelený odpad, tak ako doteraz, obci odpadá povinnosť jeho zberu a likvidácie. 

V tom prípade sa však vytriedené množstvo nedostane do štatistického výkazu o zbere odpadu 

v obci  a obec to nemôže započítať do percentuálnej miery triedenia odpadu v obci, čo zvyšuje 

cenu za likvidáciu komunálneho odpadu. Po prerokovaní problematiky sa poslanci zhodli na 

takomto postupe, poverili starostu podaním žiadosti o poskytnutie dotácie a následným 

zakúpením kompostérov pre občanov.  

d) Starosta obce informoval poslancov, že na najbližšie plánované zasadnutie obecného 

zastupiteľstva  bude predložený návrh rozpočtu na budúci rok, a návrh všeobecne záväzného 

nariadenia o odpadoch.  
 

14. Interpelácie poslancov 

Neboli predložené žiadne interpelácie na 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 10.11.2020 

 

 

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  12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného 

dňa 10.11.2020 
 

 

uznesenie č.102/2020–  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím poriadkom 

obecného zastupiteľstva       

 volí  
za členov návrhovej komisie 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 12.11.2020     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 
 

uznesenie č.103/2020 –  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  12. 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 12.11.2020     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

uznesenie č. 104/2020 -   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 12.11.2020     Ľudovít Húdik, starosta obce  
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uznesenie č. 105/2020 -   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 3. štvrťroku 2020 

 B. schvaľuje 

 výsledok rozpočtového hospodárenia Obce Horný Pial k 30.9.2020, 

ktorým je prebytok 8 240,24  EUR. 

 

 

    Prítomní: 4 z 5  

    Za: 4 ( Szántóová, Maraček, Sléherová, Húdik, Leváková)    

    Proti: 0  

    Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 12.11.2020     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

 

uznesenie č. 106/2020 -   Obecné zastupiteľstvo  obce  Horný Pial  

 berie na vedomie 

 úpravu rozpočtu hospodárenia obce na rok 2020 rozpočtovým  opatrením 

starostu obce č.3/2020 zo dňa 24.9.2020. 

 

 

    Prítomní: 4 z 5  

    Za: 4 ( Szántóová, Maraček, Sléherová, Húdik, Leváková)    

    Proti: 0  

    Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 12.11.2020     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

 

uznesenie č. 107/2020 -      Obecné zastupiteľstvo  obce Horný Pial    

 schvaľuje  

 v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 

zámer odpredať časť pozemku parc.č. 250 o výmere 30 m2, zapísaného 

na LV č. 469 vedenom Okresným úradom v Leviciach, Katastrálny odbor 

v registri parciel „E“ pre katastrálne územie Horný Pial, žiadateľovi 

Csabovi Feketšovi, bytom Dolný Pial, Viničná 23 spôsobom hodným 

osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.8 písm. e)  zákona SNR č.138/1991 

Zb. o majetku obcí za cenu 4,00 EUR/m2. 

 Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že vyčlenený diel pozemku - 

diel 1 o výmere 30 m2 podľa Geometrického plánu č.30/2020  zo dňa 

14.8.2020, vyhotoveného Ing. Veronikou Predajnianskou bude  funkčne 

prislúchať a tvoriť súčasť pozemku parc.č. 25/1  zastavaná  plocha a 

nádvorie, zapísanej na LV č. 668 vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ 

vyčlenenú časť pozemku dlhodobo užíva a má záujem o jej odkúpenie. 
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V budúcnosti na nej plánuje výstavbu rodinného domu.  Zámerom obce 

je udržať ekonomicky činné obyvateľstvo, zvyšovanie počtu 

obyvateľstva a podpora výstavby obytných stavieb v obci . 

  

Prítomní: 4 z 5  

Za: 4 ( Szántóová, Maraček, Húdik, Leváková)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 12.11.2020     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

uznesenie č. 108/2020 -  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 za  august – október  2020“. 

 

 

Prítomní: 4 z 5  

Za: 4 ( Szántóová, Maraček, Húdik, Leváková)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 12.11.2020     Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

 

uznesenie č. 109/2020 -        Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial 

    schvaľuje 

    zakúpenie balíčkov pre deti s trvalým pobytom v obci do 15 rokov veku 

    v hodnote do 5 eur na dieťa a zakúpenie nákupných poukážok pre  

    dôchodcov od 60 rokov veku s trvalým pobytom v obci v hodnote 15 eur 

    na osobu. 

 

 

    Prítomní: 4 z 5  

    Za: 4 ( Szántóová, Maraček, Húdik, Leváková)    

    Proti: 0  

    Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 12.11.2020     Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

 

uznesenie č. 110/2020 -        Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial  

a) schvaľuje  
 zakúpenie kompostérov pre občanov obce na kompostovanie 

kuchynského odpadu v prípade získania dotácie na ich financovanie so 

spoluúčasťou obce 5%.   
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b) poveruje starostu obce 

podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 

 

 

 

Prítomní: 4 z 5  

Za: 4 ( Szántóová, Maraček, Húdik, Leváková )    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 12.11. 2020     Ľudovít Húdik, starosta obce 

 


