Zápisnica
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 13.05.2021
prítomní:

podľa prezenčnej listiny

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

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
Schválenie programu 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial
Kontrola plnenia uznesení
Správa o hospodárení obce a plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2021
Návrh Záverečného účtu obce za rok 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu obce
7. Správa audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2020
8. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2021
10. Správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja obce za rok 2020
11. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020
12. Rôzne informácie starostu obce a organizačné opatrenia
13. Interpelácie poslancov
14. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce privítal prítomných a rokovanie zahájil o 18:00 hod. Konštatoval, že sú prítomní 5
poslanci OZ z 5, 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. Ing. Mariána Húdika . Za členov návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení poslanci Szántóová,
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 7.5.2021.
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 14. zasadnutí OZ dňa 23.2.2021 bolo prijatých 9 uznesení, ktoré mali charakter schvaľovací
alebo vzatia na vedomie, úlohy z nich nevyplynuli.
Poslanci správu o kontrole plnenia uznesení jednohlasne vzali na vedomie.
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5. Správa o hospodárení obce a plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2021
Poslanci obdržali výkaz o plnení rozpočtu hospodárenia obce k 31.03.2021, ktorý si mohli vopred
naštudovať. Hospodárenie obce je nasledovné:
Bežné príjmy
33 763,72 EUR
Bežné výdavky
21 694,04
-------------------------------------------------------Prebytok bežného rozpočtu
12 069,68
Kapitálové príjmy
120,00
Kapitálové výdavky
0,00
--------------------------------------------------------Prebytok kapitál.rozpočtu
120,00
Príjmové finančné operácie
0,00
Výdavkové finančné operácie
940,62
--------------------------------------------------------Schodok finančných operácií
940,62
-------------------------------------------------------prebytok rozpočtu celkom 11 249,06 EUR
Výsledkom finančného hospodárenia obce je prebytok 11 249,06 eur. Bližšie informácie
poslancom poskytla účtovníčka obecného úradu. Poslanci k výkazu nemali žiadne pripomienky
a výsledok finančného hospodárenia obce jednohlasne schválili.
6. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu obce
Návrh ,,Záverečného účtu a rozpočtového hospodárenia Obce Horný Pial za rok 2020“ 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 2020 schváliť bez výhrad. Bližšie informácie o obsahu ZÚ a výsledku hospodárenia prítomným
poskytla účtovníčka obecného úradu a hlavný kontrolór obce. Po prerokovaní poslanci stanovisko
hlavného kontrolóra vzali na vedomie a návrh záverečného účtu obce jednohlasne schválili. Schválený
výsledok rozpočtového hospodárenia je prebytok rozpočtu 1 195,54 Eur, ktorý v plnej výške bude
tvoriť zdroje rezervného fondu obce.
7. Správa audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2020
Dňa 23. apríla 2021 vykonal štatutárny audítor Ing. Jozef Adamkovič na základe zmluvy audit
účtovnej závierky obce Horný Pial za rok 2020 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.
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8. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole
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. Správa tvorila prílohu materiálov
pre poslancov. Kontrola bola zameraná na plnenie povinností v súvislosti so zákonom o e-Govermente
Bližšie informácie k obsahu správy poskytol a vysvetlil hlavný kontrolór. Poslanci správu vzali na
vedomie.
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2021
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 plánku kontrolnej činnosti bol zverejnený
v súlade so zákonom dňa 27.4.2021. Poslanci OZ k návrhu nemali výhrady ani pozmeňujúce návrhy
a jednohlasne ho schválili. Súčasne poverili hlavného kontrolóra obce JUDr. Mareka Kellera výkonom
kontrolnej činnosti v súlade so schváleným plánom na 2. polrok 2021.
10. Správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja obce za rok 2020
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. Priložená tabuľka obsahuje údaje o plnení programu v rok 2020.Keďže rok
2020 bol poznačený pandémiou nebezpečnej nákazlivej choroby Covid-19, nebolo možné plniť PHSR
vo väčšej miere.
Nakoľko je PHR vyhotovený pre obdobie rokov 2014 – 2020 bude potrebné zabezpečiť
vypracovanie na ďalšie obdobie. Poslanci ku správe nemali pripomienky a vzali ju navedomie.
11. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020
Povinnosťou obce v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je mať vypracovaný
komunitný plán sociálnych služieb. Obec má vypracovaný KPSS na roky 2018 – 2022, ktorý bol
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 2.3.2018. Obsahom KPPS sú úlohy a ciele v oblasti
sociálnych služieb na obdobie 5 rokov v oblasti prevencie, poradenstva a krízovej intervencie, aké
sociálne služby treba vytvoriť, aké sociálne skupiny potrebujú zvýšenú starostlivosť, aké má obec
ľudské, materiálne a finančné zdroje na poskytovanie sociálnych služieb. Zmyslom komunitného
plánovania je taktiež aktivizácia obyvateľstva a skvalitnenie poskytovania soc. služieb spoločným
koordinovaným postupom, posilňovanie sociálnej súdržnosti všetkých obyvateľov obce a
predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii jednotlivcov a skupín. Hlavným zámerom
realizácie KPSS je spokojnosť občanov s poskytovanými službami, zvýšenie kvality života, aktívny
záujem ľudí o udržateľnosť a rozvoj komunity obce.
Zadefinované priority KPSS nie sú v stave akútneho riešenia, bude sa na nich pracovať podľa
vzniknutej potreby v súlade s plánom. Pri hodnotení plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb
obce boli vyhodnotené priority, ciele a opatrenia, tak ako boli pôvodne zadefinované. Každé opatrenie
bolo doplnené o časť plnenie, t.j. údaj, ako sa za hodnotené obdobie opatrenie plnilo alebo neplnilo a
je doplnené o úlohy na rok 2021, ktoré vyplynuli po zosúladení s platnou legislatívou (ostatná novela
zákona o sociálnych službách). Poslanci predloženú správu bez pripomienok vzali na vedomie.
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12. Rôzne informácie starostu obce a organizačné opatrenia
a) Starosta obce informoval o priebehu rokovaní vo veci vybudovania kanalizácie. Obce ktoré
majú záujem sa do projektu zapojiť založia združenie obcí. Žiadosti o dotáciu budú podávané
osobitne za každú obec.
b) Starosta obce informoval poslancov aj o neúspešnej žiadosti o podporu na budovanie cyklotrás.
Trasa v katastri obce Horný Pial nie je definitívna nakoľko je plánovaná na súkromných
pozemkoch.
13. Interpelácie starostu obce
Neboli predložené žiadne interpelácie starostu obe.
14. Diskusia
V diskusii poslankyňa Szántóová navrhla zorganizovanie Dňa detí, tak ako tomu bolo minulý
rok, na verejnom priestranstve s atrakciami a programom pre deti. Akciu podporili všetci poslanci aj
starosta obce, v rozpočte výdavky plánované sú.
15. Záver
Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
ukončil o 19.15 hod.

V Hornom Piale, dňa 13.05.2021

Zapísala: Adriana Szántó

Overil : Ing. Marián Húdik

Ľudovít H ú d i k
starosta obce
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UZNESENIE
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného
dňa 13.05.2021
uznesenie č.133/2021–

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím poriadkom
obecného zastupiteľstva
volí
za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa 13.05.2021
poslancov p. Levákovú, Szántóovú a Sléherovú.
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 ( Maraček, Sléherová, Húdik, Szántóová, Leváková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 17.05.2021

uznesenie č.134/2021 –

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

V Hornom Piale, dňa 17.05.2021
uznesenie č. 135/2021 -

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 ( Maraček, Sléherová, Húdik, Szántóová, Leváková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 17.5.2021

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č. 136/2021 -

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. štvrťroku 2021
B. schvaľuje
výsledok rozpočtového hospodárenia Obce Horný Pial k 31.03.2021,
ktorým je prebytok 11 249,06 EUR.
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 ( Maraček, Sléherová, Húdik, Szántóová, Leváková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 17.05.2021
uznesenie č. 137/2021 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

A. Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial schvaľuje Záverečný účet
obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad.
B. Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial potvrdzuje financovanie
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 7 502,99 EUR, z rozdielu finančných operácií 8 698,53EUR.
Vypočítaný rozdiel z prebytku celkového rozpočtu v sume 1 195,54
EUR schvaľuje použiť na tvorbu rezervného fondu obce.
C. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2020.
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 ( Maraček, Sléherová, Húdik, Szántóová, Leváková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 17.05.2021
uznesenie č. 138/2021 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

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 2020.
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 ( Maraček, Sléherová, Húdik, Szántóová, Leváková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 17.05.2021

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č. 139/2021 -

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 výsledku kontroly hlavného kontrolóra Obce Horný Pial“.
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 ( Maraček, Sléherová, Húdik, Szántóová, Leváková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 17.05.2021
uznesenie č. 140/2021 -

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
2. polrok 2021.
B. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný Pial na 2.
polrok 2021.
C. poveruje
hlavného kontrolóra Obce Horný Pial, JUDr. Mareka Kellera, výkonom
kontrolnej činnosti podľa Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Obce Horný Pial v 2. polroku 2021 v súlade s § 18e zákona o obecnom
zriadení a príslušnými zákonmi v rozsahu stanovenom § 18d.
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 ( Maraček, Sléherová, Húdik, Szántóová, Leváková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 17.05.2021
uznesenie č. 141/2021 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
berie na vedomie
Správu o plnení programu rozvoja obce Horný Pial za rok 2020.
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 ( Maraček, Sléherová, Húdik, Szántóová, Leváková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 17.05.2021

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č. 142/2021 -

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
berie na vedomie
Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Horný
Pial za rok 2020.
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 ( Maraček, Sléherová, Húdik, Szántóová, Leváková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 17.05.2021

Ľudovít Húdik, starosta obce
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