Zápisnica
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 10.08.2021
prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
3. Schválenie programu 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa o hospodárení obce a plnení rozpočtu za 1. polrok 2021
6. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole
7. Návrh na vyplatenie mimoriadneho členského príspevku OOCR Tekov
8. Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 1/2021
9. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Horný Pial
10. Rôzne informácie starostu obce a organizačné opatrenia
11. Interpelácie poslancov
12. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce privítal prítomných a rokovanie zahájil o 18:00 hod. Konštatoval, že sú prítomní 4
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. Valériu Levákovú . Za členov návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení poslanci Zukalová,
Húdik, Maraček.
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 4.8.2021.
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 15. zasadnutí OZ dňa 13.5.2021 bolo prijatých 10 uznesení, ktoré mali charakter
schvaľovací alebo vzatia na vedomie, úlohy z nich nevyplynuli.
Poslanci správu o kontrole plnenia uznesení jednohlasne vzali na vedomie.
5. Správa o hospodárení obce a plnení rozpočtu za 1. polrok 2021
Poslanci obdržali výkaz o plnení rozpočtu hospodárenia obce k 30.06.2021, ktorý si mohli vopred
naštudovať. Hospodárenie obce je nasledovné:
Bežné príjmy
56 866,70 EUR
Bežné výdavky
46 857,38
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-------------------------------------------------------Prebytok bežného rozpočtu
10 009,32
Kapitálové príjmy
120,00
Kapitálové výdavky
0,00
--------------------------------------------------------Prebytok kapitál.rozpočtu
120,00
Príjmové finančné operácie
0,00
Výdavkové finančné operácie 1 881,24
--------------------------------------------------------Schodok finančných operácií - 1 881,24
-------------------------------------------------------prebytok rozpočtu celkom 8 248,08 EUR
Výsledkom finančného hospodárenia obce je prebytok 8 248,08 eur. Bližšie informácie poslancom
poskytla účtovníčka obecného úradu. Poslanci k výkazu nemali žiadne pripomienky a výsledok
finančného hospodárenia obce jednohlasne schválili.
6. 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. Témou kontroly bola vykonaná inventarizácia majetku obce a jej evidencia. Poslanci
správu o výsledku kontroly vzali na vedomie.
7. Návrh na vyplatenie mimoriadneho členského príspevku OOCR Tekov
Oblastná organizácia cestovného ruchu OOCR Tekov listom zo dňa 22.7.2021 požiadali obce
o mimoriadny členský príspevok, ktorý bude použitý na úhradu nákladov na rekognoskáciu terénu
plánovanej cyklotrasy. Po prerokovaní žiadosti poslanci dospeli k rozhodnutiu mimoriadny členský
príspevok neuhradiť. Všetci 4 prítomní poslanci hlasovali proti navrhnutému zneniu uznesenia.
8. Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 1/2021
Starosta obce v súlade s §10 Vykonávacieho predpisu o hospodárení s prostriedkami rozpočtu obce
Horný Pial informoval poslancov o Rozpočtovom opatrením č. 1/2021 zo dňa 30.06.2021, ktorým boli
upravené niektoré položky schváleného rozpočtu obce na rok 2021 na strane príjmov aj výdavkov.
V niektorých prípadoch bolo potrebné upraviť aj zdroje krytia výdavkov podľa skutočnosti
financovania, či to bolo z vlastných zdrojov alebo zo štátneho rozpočtu.
Rozpočtové opatrenie poslanci vzali na vedomie.
9. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Horný Pial
V súlade s § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
obecné zastupiteľstvo volí hlavného kontrolóra na 6 rokov, pričom jeho funkčné obdobie sa začína
dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. V súlade s ustanovením § 18a ods. 8 písm. c) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov výkon funkcie hlavného kontrolóra
2

zaniká uplynutím jeho funkčného obdobia. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Horný Pial dňa
28.8.2015 bol zvolený do funkcie hlavného kontrolóra obce JUDr. Marek Keller.
Funkčné obdobie hlavného kontrolóra v zmysle vyššie uvedeného začalo 1. septembra 2015 a
skončí 31. augusta 2021. Dňom zániku výkonu funkcie hlavného kontrolóra zaniká aj jeho pracovný
pomer. Podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení deň konania voľby hlavného
kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej
40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného
obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Vzhľadom na pandemické obdobie a v ňom prijatý zákon
73/2020 Z.z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky v súvislosti s ochorením COV1D-19 sa funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce, ktoré
uplynie k 1.9.2021 predlžuje až do uplynutia 60 dní od odvolania krízovej situácie.
Z uvedenej novely vyplýva, že lehoty na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra neplynú a voľbu
nového hlavného kontrolóra je možné vyhlásiť až po skončení mimoriadnej, resp. krízovej situácie
vládou a hlavní kontrolóri miest a obcí teda zatiaľ zostávali vo funkcii. Avšak s prihliadnutím na
stanovisko Generálnej prokuratúry SR zo dňa 28.6.2021 voľbu hlavného kontrolóra je možné
s poukazom na ustanovenie § 30f) ods. 6 zákona o obciach veta druhá vykonať i počas krízovej
situácie, a to za dodržania všetkých procesných postupov týkajúcich sa rokovania orgánov územnej
samosprávy vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a zo zákona o samosprávnych krajoch.
V súlade s vyššie uvedeným, predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh na „Vyhlásenie dňa
konania voľby hlavného obce Horný Pial".
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/2013 zo dňa 15.2.2013 bol schválený Volebný poriadok
pre voľby hlavného kontrolóra obce Horný Pial ktorý určuje vykonanie voľby tajným hlasovaním.
Navrhujem, aby hlavný kontrolór vykonával svoju činnosť v obci Horný Pial s týždenným pracovným
úväzkom 0,16 %. (6 hod./týždenne). Predpoklady, ktoré musí kandidát splniť sú uvedené v § 18a
ods.1) a to je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. Ďalšími požiadavkami sú bezúhonnosť,
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a znalosť právnych noriem samosprávy.
Náležitosti písomnej prihlášky :
 osobné údaje kandidáta - meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj
 údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (v prílohe k prihláške na funkciu
hlavného kontrolóra)
 údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o
dosiahnutom vzdelaní,
 profesijný životopis.
Písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v termíne do 26.10.2021 do
15:00 hod. na adresu obecného úradu alebo osobne odovzdať na Obecnom úrade v Hornom Piale v
zalepenej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“
Navrhujem, aby sa voľba HK uskutočnila dňa 09.11.2021 o 18:00 hod. na riadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Po prerokovaní bodu programu poslanci s návrhom starostu súhlasili a jednohlasne schváli
návrh pripraveného uznesenia.
10. Rôzne informácie starostu obce a organizačné opatrenia
a) Starosta obce informoval o priebehu rokovaní vo veci vybudovania kanalizácie.
K pripravovanému projektu bolo treba určiť odhadom počet napojených domácností.
11. Interpelácie starostu obce
Neboli predložené žiadne interpelácie starostu obe.
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12. Diskusia
V diskusii poslanec Húdik navrhol zorganizovanie kultúrnej akcie na hodovú sobotu, na voľnej
ploche pri kultúrnom dome, a to hudobné predstavenie podvečer a diskotéku pre dospelých. Akciu
podporili všetci poslanci aj starosta obce.
13. Záver
Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
ukončil o 20.00 hod.

V Hornom Piale, dňa 10.08.2021

Zapísala: Adriana Szántó

Overil : Valéria Leváková

Ľudovít H ú d i k
starosta obce
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UZNESENIE
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného
dňa 10.08.2021
uznesenie č.143/2021–

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím poriadkom
obecného zastupiteľstva
volí
za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa 10.08.2021
poslancov p. Zukalovú, Maračeka, Húdika.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 ( Maraček, Zukalová, Húdik, Leváková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 12.08.2021

uznesenie č.144/2021 –

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

V Hornom Piale, dňa 12.08.2021
uznesenie č. 145/2021 -

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: 5 ( Maraček, Zukalová, Húdik, Leváková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 12.8.2021

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č. 146/2021 -

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. polroku 2021
B. schvaľuje
výsledok rozpočtového hospodárenia Obce Horný Pial k 30.06.2021,
ktorým je prebytok 8 248,08 EUR.
Prítomní: 4 z 5
Za: 5 ( Maraček, Zukalová, Húdik, Leváková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 12.08.2021

uznesenie č. 147/2021 -

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. po prerokovaní
berie na vedomie
„Správu o výsledku kontroly hlavného kontrolóra Obce Horný Pial“.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 ( Maraček, Zukalová, Húdik, Leváková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 12.08.2021
uznesenie č. 148/2021 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial v súlade s § 11 ods. 4 písm. b)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. po prerokovaní
schvaľuje
a)
Poskytnutie mimoriadneho členského príspevku Oblastnej
organizácii cestovného ruchu Tekov v sume 260,- €.
b)
Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 ktorým sa upravuje rozpočet
obce takto:
na účte 01.1.1. 642006 – členské príspevky +260,- €
na účte 01.1.1. 637014 – stravovanie
- 260,- €
Prítomní: 4 z 5
Za: 0 ( Maraček, Zukalová, Húdik, Leváková)
Proti: 4
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 12.08.2021

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č. 149/2021 -

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. 150/2021 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
berie na vedomie
úpravu rozpočtu hospodárenia obce na rok 2021 rozpočtovým opatrením
starostu obce č.1/2021.
Prítomní:4 z 5
Za: 4 ( Maraček, Zukalová, Húdik, Leváková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 12.08.2021
uznesenie č. 151/2021 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s § 18a ods. 2 Zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A. vyhlasuje
Deň voľby hlavného kontrolóra obce 9. novembra 2021 o 18:00 hod. na
rokovaní obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade v Hornom Piale
B. určuje nasledovné podmienky pre obsadenie funkcie hlavného
kontrolóra obce:
Hlavný kontrolór bude vykonávať svoju činnosť v obci Horný Pial s
týždenným pracovným úväzkom 0,16 %. (6 hod./týždenne)
Požiadavky na kandidátov:
•
ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
•
bezúhonnosť
•
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
•
znalosť právnych noriem samosprávy
Náležitosti písomnej prihlášky:
a) osobné údaje kandidáta - meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé
bydlisko, kontaktný údaj
b) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (v prílohe k
prihláške na funkciu hlavného kontrolóra)
c) údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou
fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
d) profesijný životopis.
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Termín na podanie prihlášky a dokladov:
•
do 26.10.2021 do 15:00 hod. na adresu obecného úradu v
Hornom Piale v zalepenej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO
KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“
Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra : 1.12.2021
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 ( Maraček, Zukalová, Húdik, Leváková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 12.08.2021
uznesenie č. 152/2021 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
berie na vedomie
informácie starostu obce ktoré odzneli v bode Rôzne a
schvaľuje
zorganizovanie kultúrneho programu a diskotéky na hodovú sobotu
11.9.2021.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 ( Maraček, Zukalová, Húdik, Leváková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 12.08.2021

Ľudovít Húdik, starosta obce
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