Zápisnica
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 09.11.2021
prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
3. Schválenie programu 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Voľba hlavného kontrolóra obce, určenie dňa nástupu do práce a schválenie platu HK
6. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole
7. Správa o hospodárení obce a plnení rozpočtu za 3. štvrťrok 2021
8. Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 2/2021
9. Zámer obce odpredať pozemok – prerokovanie žiadosti
10. Návrh na poskytnutie nákupných poukážok dôchodcom a nákup mikulášskych balíčkov
deťom
11. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb 2021 – 2030
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 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 Szántóová,
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 2.11.2021.
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 16. zasadnutí OZ dňa 10.8.2021 bolo prijatých 10 uznesení, ktoré mali charakter
schvaľovací alebo vzatia na vedomie, úlohy z nich vyplývajúce boli splnené (vyhlásenie voľby
hlavného kontrolóra obce a uskutočnenie kultúrnych podujatí na hodovú sobotu 11.9.2021)
Na 17. neplánovanom zasadnutí OZ dňa 17.9.2021 bolo prijaté uznesenie o vstupe obce do
Občianskeho združenia Tekov juh – Meridián.
Na 18. neplánovanom zasadnutí dňa 22.10.2021 bolo prijaté uznesenie o zastupovaní obce
v OZ Tekov juh – Meridián 2 zástupcami obce a to starostom obce a poslancom Ing. Húdikom.
Poslanci správu o kontrole plnenia uznesení jednohlasne vzali na vedomie.
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5. Voľba hlavného kontrolóra obce, určenie dňa nástupu do práce a schválenie platu HK
V súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len "hlavný
kontrolór"), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému
kontrolórovi.
V súlade s § 18 ods. 1 zákona o obecnom zriadení hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné
zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú
sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.
Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú
zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb,
ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť,
pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú
činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich
maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami
kontrolnej činnosti.
Podľa § 18 a) ods. 3) na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov. Ak kandidát takú väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo vyhlási nové voľby.
Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína
dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. V súlade s Volebným poriadkom pre voľby hlavného
kontrolóra obce Horný Pial schváleným obecným zastupiteľstvom dňa 15.2.2013 ods. 9.) deň nástupu
do práce sa určí na 1. deň mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom bol zvolený nový hlavný kontrolór
obce.
Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou.
Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo
pred vyhlásením voľby kontrolóra.
Voľby hlavného kontrolóra obce Horný Pial vyhlásilo Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
dňa 10.8.2021 uznesením č. 151/2021 takto:
Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial 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
Doklady, ktoré kandidát k prihláške dokladá :
 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.
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“
Plat hlavného kontrolóra podľa zákona o obecnom zriadení §18 c) ods. 1 a 2 je súčinom
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu
obyvateľov obce, ktorý je v obciach do 500 obyvateľov 1,15. Pracovný úväzok HK bol uznesením č.
151/2021 určený na 0,16, t.j. 6 hod. týždenne.
Prepočet platu HK: 1133,- € x 1,15 = 1302,95 €
Prepočet na úväzok 0,16 x 1302,95 = 208,47 = 209,00 €
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Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore. Obecné
zastupiteľstvo môže HK priznať mesačnú odmenu až do výšky 30% jeho mesačného platu. Mesačnú
odmenu hlavnému kontrolórovi navrhujem 20 % .
V lehote určenej vo vyhlásení voľby HK bola na obecný úrad doručená 1 prihláška. Zalepenú
obálku otvoril starosta obce za prítomnosti obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra obce, po
kontrole povinných náležitostí skonštatovali, že prihláška je kompletná. Obecný úrad vyžiadal aj výpis
z registra trestov, pričom skonštatoval, že kandidát nemá záznam v registri trestov. Voľba hlavného
kontrolóra obce prebehla v súlade s volebným poriadku tajným hlasovaním. Za členov volebnej
komisie boli zvolení Ing. Marián Húdik, Mgr. Monika Szántóová a Valéria Leváková a za
zapisovateľku p. Adriana Szántó. Predsedom volebnej komisie bol Ing. Marián Húdik. Pri voľbe boli
rozdané 4 hlasovacie lístky, všetky boli platné. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra JUDr. Marek
Kellek získal 4 platné hlasy, čo je nadpolovičná väčšina prítomných členov OZ, a tým vol právoplatne
zvolený za hlavného kontrolóra obce. Dňom jeho nástupu do funkcie je 1.12.2021.
V súlade s § 18 c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov patrí hlavnému kontrolórovi obce základný mesačný plat vo výške 209,00 EUR. Obecné
zastupiteľstvo uznesením schválilo odmenu 20 % mesačne z určeného platu.
V súlade s § 18 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasí s vykonávaním inej zárobkovej činnosti
novozvoleného hlavného kontrolóra obce .
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 bolo rozpočtové hospodárenie obce v 2. polroku 2020 a v 1.
polroku 2021, kontrola účtovných dokladov a vykonania základnej finančnej kontroly. Kontrolór
v správe neuviedol žiadne kontrolné zistenia. Poslanci správu o výsledku kontroly vzali na vedomie.
7. Správa o hospodárení obce a plnení rozpočtu za 3. štvťrok 2021
Poslanci obdržali výkaz o plnení rozpočtu hospodárenia obce k 30.09.2021, ktorý si mohli
vopred naštudovať. Hospodárenie obce je nasledovné:
Bežné príjmy
83 360,28 EUR
Bežné výdavky
70 629,41
-------------------------------------------------------Prebytok bežného rozpočtu
12 730,87
Kapitálové príjmy
120,00
Kapitálové výdavky
1,20
--------------------------------------------------------Prebytok kapitál.rozpočtu
118,80
Príjmové finančné operácie
0,00
Výdavkové finančné operácie 2 821,86
--------------------------------------------------------Schodok finančných operácií - 2 821,86
-------------------------------------------------------prebytok rozpočtu celkom 10 027,81 EUR
Výsledkom finančného hospodárenia obce je prebytok 10 027,81 eur. Bližšie informácie
poslancom poskytla účtovníčka obecného úradu. Poslanci k výkazu nemali žiadne pripomienky
a výsledok finančného hospodárenia obce jednohlasne schválili.
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8. Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 2/2021
Rozpočtovým opatrením č. 2/2021 zo dňa 30.09.2021 bolo potrebné upraviť niektoré položky
schváleného rozpočtu obce na rok 2021 na strane príjmov aj výdavkov, čím celkový rozpočet sa
navýšil o 330 EUR. V prípade výdavkov sa preklasifikovali zdroje krytia jednotlivých položiek z 41
– vlastné zdroje na 111 – štátny rozpočet (dotácia na sčítanie obyvateľov, domov a bytov).
Rozpočtové opatrenie predkladám na vedomie obecnému zastupiteľstvu v súlade s §10
Vykonávacieho predpisu o hospodárení s prostriedkami rozpočtu obce Horný Pial. Prítomní poslanci
správu o rozpočtovom opatrení vzali na vedomie.
9. Zámer obce odpredať pozemok – prerokovanie žiadosti
Obci bola dňa 12.10.2020 doručená žiadosť p. Anikó Adamiovej rod. Szántóovej o odpredaj
pozemku parc.č. 249/15 - zastavaná plocha a nádvorie, vyčleneného z parc.č.249/1, zapísanej na LV
č.469 obce Horný Pial o výmere 233 m2, geometrickým plánom č. 86/2021zo dňa 28.9.2021,
vyhotoveným geodetickou kanceláriou Ing. Dezidera Duchoňa. Dôvodom žiadosti je, že túto časť
pozemku obce rodina užíva spolu s vlastnou záhradou parc.č. 186/2 a 186/8 už viac ako 50 rokov.
V minulosti keď MNV v Hornom Piale vymeral geometrickým plánom stavebný pozemok Ing.
Ernestovi Szántó a manželke, bola časť obecného pozemku parc.č. 249/10 pričlenená k ich vlastnému
stavebnému pozemku a následne celé oplotenie vyrovnané aj na parcelách 186/2 a 186/8 až po dvor
bývalého pohostinstva na základe nariadenia vtedajších predstaviteľov obce s tým, že sa tam zriadil
chodník a MNV nemal záujem o údržbu pozemku. Takýmto spôsobom boli v sedemdesiatych rokoch
zarovnávané mnohé oplotenia pozemkov v našej obci bez vysporiadania majetkových pomerov
v dobrej viere občanov. V roku 2004 p. Irena Szántóová kúpnou zmluvou odkúpila od obce
predzáhradku parc.č.249/10 o výmere 132 m2, kedy parcela bola predaná bez vyhotovenia
geometrického plánu a následného preverenia či oplotenie sa nachádza presne na jej hranici.
Vyhotovením geometrického plánu bola zistená skutočnosť, že oplotenie zasahuje aj do parcely 249/1
a žiadateľka prejavila záujem o odkúpenie vymeranej časti pozemku do osobného vlastníctva za
účelom vysporiadania majetkových vzťahov a následnú realizáciu nového oplotenia.
Na základe uvedených skutočností starosta obce navrhol obecnému zastupiteľstvu schváliť
odpredaj uvedenej časti pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa a stanoviť primeranú predajnú
cenu.
Žiadosť poslanci OZ prerokovali, zhodli sa v názore že sa vzhľadom na prednesené skutočnosti
jedná o prípad hodný osobitného zreteľa a stanovili predajnú cenu 2,- eur za m2 plochy. Zámer obce
odpredať predmetnú vyčlenenú časť parcely bude zverejnený zákonným spôsobom a predaj navrhnutý
na schválenie na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
10. Návrh na poskytnutie nákupných poukážok dôchodcom a nákup mikulášskych balíčkov
Každoročne obec poskytuje dôchodcom vo veku nad 60 rokov nákupné poukážky v hodnote 15
eur na osobu a balíčky so sladkosťami na Mikuláša deťom s trvalým pobytom v obci vo veku do 15
rokov veku v hodnote 5 eur na dieťa. Starosta obce navrhol, v prípade schválenia poskytnutia
nákupných poukážok a balíčkov obecným zastupiteľstvom, aby sa zmluva o ich kúpe uzatvorila s
miestnou predajňou potravín s Medinor s.r.o. Horný Pial, a tým obec podporila domácich
podnikateľov. Poslanci po prerokovaní návrhu jednohlasne dospeli k záveru darčekové poukážky
poskytnúť dôchodcom vo veku od 60 rokov veku s trvalým pobytom v obci v hodnote 15 eur na osobu
a zakúpiť balíčky so sladkosťami pre deti vo veku do 15 rokov veku v hodnote najviac 5 eur na dieťa.
Zmluvu odporučili uzavrieť s miestnou predajňou potravín Medinor s.r.o.
11. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb 2021 – 2030
Povinnosťou obce v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je mať
vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb. Obec mala vypracovaný KPSS na roky 2018 – 2022.
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Nový návrh na roky 2021 – 2030 sme dali opäť vypracovať odborníkovi v tejto oblasti Ing. Jozefovi
Vidovi v súlade so zmenami v legislatíve. Obsahom sú úlohy a ciele v oblasti sociálnych služieb na
obdobie 10 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.
Obec má vypracované VZN č. 6 /2013 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a
mimoriadnej dávky občanom obce Horný Pial, ktorý rieši čiastočne zámery obce v sociálnej oblasti. V
budúcom roku bude potrebné VZN aktualizovať. Ostatnú problematiku sociálnych služieb budeme
riešiť postupne podľa požiadaviek zo strany dotknutých osôb, t.j. ak o to bude požiadané.
Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2021 – 2030 poslanci vopred naštudovali
a v rozprave nemali voči návrhu žiadne pripomienky a jednohlasne ho schválili.
12. Rôzne informácie starostu obce a organizačné opatrenia
a) Starosta obce informoval liste spoločnosti Waste transport a.s, OZ Mochovce o navýšenie
základnej ceny za zber a prepravu komunálneho odpadu o 30 %, k čomu sa pripočítava ešte aj
navýšený základný poplatok za jeho uloženie, čo predstavuje 40 % celkové navýšenie oproti
ceny v roku 2021. S takýmto návrhom jednoznačne nesúhlasíme a pripojíme sa k návrhu na
spoločné riešenie tejto problematiky s obcami v rámci Tekovského regiónu.
b) V ďalšom bode poslanci diskutovali o termíne a čase rozvozu Mikulášskych balíčkov deťom
v obci a osobách ktoré budú v sprievode Mikuláša.
c) Starosta informoval o pripravovanom plese starostu obce, ktorý by bol v súlade s covid mapou
15. januára 2022.
d) Starosta obce ďalej informoval poslancov, že má záujem zriadiť kompostovisko pri futbalovom
ihrisku, z vlastných financií, vlastnými silami za podmienok, ktoré určí orgán životného
prostredia. Stavebný materiál v podobe betónových panelov ponúkol za výhodnú cenu
podnikateľ Peter Saláti, ako pre neho nepotrebný materiál. S týmto návrhom sú poslanci
stotožnený a poverili starostu s prípravou riešenia projektu.
13. Interpelácie starostu obce
Neboli predložené žiadne interpelácie starostu obe.
14. Záver
Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
ukončil o 19.15 hod.
V Hornom Piale, dňa 9.11.2021
Zapísala: Adriana Szántó

Overil : Valéria Leváková

Ľudovít H ú d i k
starosta obce
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UZNESENIE
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného
dňa 9.11.2021
uznesenie č.153/2021–

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím poriadkom
obecného zastupiteľstva
volí
za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa 9.11.2021 poslancov
p. Szántóovú, Maračeka, Húdika.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 ( Maraček, Szántóová, Húdik, Leváková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 11.11.2021

uznesenie č.154/2021 –

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

V Hornom Piale, dňa 11.11.2021
uznesenie č. 155/2021 -

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

V Hornom Piale, dňa 11.11.2021

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č. 156/2021 -

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v zmysle § 11 ods.4 písm. j)
a v súlade s § 18 a §18a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a v súlade s volebným poriadkom pre
voľbu hlavného kontrolóra obce Horný Pial
A. volí
Komisiu na pre voľbu hlavného kontrolóra obce v zložení:
1. Ing. Marian Húdik
2. Mgr. Szántóová
3. Valéria Leváková
Za predsedu komisie pre voľbu hlavného kontrolóra obce:
Ing. Mariána Húdika
Za zapisovateľa komisie pre voľbu hlavného kontrolóra: Adrianu Szántó
B. volí
JUDr. Mareka Kellera za hlavného kontrolóra obce Horný Pial.
C. určuje
deň nástupu hlavného kontrolóra obce do práce 1. december 2021.
D. určuje
v súlade s § 18 c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov mesačný plat hlavnému kontrolórovi obce vo
výške 209,00 EUR a odmenu 20 % mesačne z určeného platu.
E. Súhlasí
v súlade s § 18 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov s vykonávaním inej zárobkovej činnosti
novozvoleného hlavného kontrolóra obce .
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 ( Maraček, Szántóová, Húdik, Leváková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 11.11.2021

uznesenie č. 157/2021 -

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, Szántóová, Húdik, Leváková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 11.11.2021

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č. 158/2021 -

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 3. štvrťroku 2021
B. schvaľuje
výsledok rozpočtového hospodárenia Obce Horný Pial k 30.9.2021,
ktorým je prebytok 10 027,81 EUR.
Prítomní: 4 z 5
Za: 0 ( Maraček, Szántóová, Húdik, Leváková)
Proti: 4
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 11.11.2021

uznesenie č. 159/2021 -

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, Húdik, Szántóová, Leváková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 11.11.2021

uznesenie č. 160/2021 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
berie na vedomie
úpravu rozpočtu hospodárenia obce na rok 2021 rozpočtovým opatrením
starostu obce č.2/2021.
Prítomní:4 z 5
Za: 4 ( Maraček, Szántóová, Húdik, Leváková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 11.11.2021

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č. 161/2021 -

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. 249/1, zapísaného na LV č. 469
vedenom Okresným úradom v Leviciach, Katastrálny odbor v registri
parciel „E“ pre katastrálne územie Horný Pial, o výmere 233 m2,
žiadateľke Anikó Adamiová, bytom Zbrojníky 69, spôsobom hodným
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č.138/1991
Zb. o majetku obcí za cenu 2,00 EUR/m2.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že vyčlenený diel pozemku diel 1 o výmere 233 m2 podľa Geometrického plánu č.86/2020 zo dňa
28.9.2021, vyhotoveného Ing. Deziderom Duchoňom, ako nová parcela
č. 249/15 – zastavaná plocha a nádvorie bude funkčne prislúchať a tvoriť
súčasť pozemkov parc.č. 186/2 a 186/8 zastavaná plocha a nádvorie,
zapísaých na LV č. 40 vo vlastníctve žiadateľky. Žiadateľka vyčlenenú
časť pozemku v dobrej viere dlhodobo užíva a má záujem o jej
odkúpenie do osobného vlastníctva a užívať ako súčasť existujúcej
záhrady.

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

V Hornom Piale, dňa 11.11.2021
uznesenie č. 162/2021 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

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 u firmy Medinor s.r.o. Horný Pial.

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

V Hornom Piale, dňa 11.11.2021

Ľudovít Húdik, starosta obce
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uznesenie č. 163/2021 -

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial
schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb obce Horný Pial na roky 2021 –
2030.
Prítomní: 4 z 5
Za: 4 ( Maraček, Szántóová, Húdik, Leváková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 11.11.2021

Ľudovít Húdik, starosta obce
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