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Z á p i s n i c a  
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 01.03.2022 

 

prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Program:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa voľba overovateľa zápisnice a voľba návrhovej komisie 

3. Schválenie návrhu programu 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti v roku 2021 

6. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrole vybavovania sťažností za rok 2021 

7. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole za obdobie 1.-2./2022 

8. Správa o plnení rozpočtu  hospodárenia obce k 31.12.2021 

9. Správa inventarizačnej komisie o vykonanej inventarizácii majetku k 31.12.2021 

10. Návrh Plánu rozvoja obce 2021 – 2027 

11. Rôzne informácie starostu obce 

12. Interpelácie poslancov 

13. Diskusia 

14. Záver 

1. Otvorenie zasadnutia 
 

Starosta obce  privítal prítomných a rokovanie zahájil o 17:00 hod. Konštatoval, že sú prítomní 

4 poslanci OZ, celkového počtu 5 členov čím je  zasadnutie je uznášaniaschopné. Ospravedlnil sa 

Ing. Húdik z dôvodu pracovnej neschopnosti.     

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, Szántóová a Maraček. 

3.   Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  
 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia. Poslanci program 

rokovania jednohlasne schválili. Návrh programu bol na úradnej tabuli obce a na domovskej 

internetovej stránke obce zverejnený dňa 25.2.2022. 

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 20. zasadnutí OZ dňa 7.12.2021 bolo prijatých 10 uznesení, ktoré mali charakter 

schvaľovací alebo vzatia na vedomie, úlohy z nich vyplývajúce boli splnené, resp. sa priebežne plnia, 

kúpna zmluva na odpredaj časti pozemku s p. Adamiovou   bola   uzatvorená  a kúpna cena bola 

uhradená v januári 2022.  Schválené odmeny poslancom OZ boli vyplatené,  schválené dokumenty 

boli zverejnené na webovom sídle obce.  
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5. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti v roku 2021 
  

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný Pial je predkladaná  na 

rokovanie Obecného  zastupiteľstva Obce Horný Pial v súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. e) 

Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, t.j. do 60 dní po uplynutí 

kalendárneho roku.  

 V priloženej správe za rok 2021 sa uvádza predmet vykonaných kontrol, cieľ a kontrolované 

obdobie a informáciu o iných odborných činnostiach. Prítomní poslanci k predloženej správe nemali 

žiadne pripomienky a jednohlasne ju vzali na vedomie.  

6. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrole vybavovania sťažností za rok 2021 
 

 Správu o kontrole vybavovania sťažností podaných Obci Horný Pial v roku 2021 hlavný 

kontrolór obce 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.  V priloženej správe uvádza,  že v roku 2021 obci neboli doručené žiadne sťažnosti. 

Prítomní poslanci k predloženej správe nemali žiadne pripomienky a jednohlasne ju vzali na 

vedomie.  

7. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole v období 1.-2./2022 
 

 Správa o výsledku kontroly  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. O obsahu správy 

informoval poslancov hlavný kontrolór obce. Poslanci správu vzali na vedomie.  
   

8. Správa o plnení rozpočtu  hospodárenia obce k 31.12.2021 
    

 Plnenie  rozpočtu,  jeho  čerpanie  a  návrh na schválenie výsledku plnenia rozpočtu za 4. 

štvrťrok 2021 sa predkladá  na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu  v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) 

Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Poslancom bol 

doručený výkazy FIN1-12 o plnení rozpočtu hospodárenia obce k 31.12.2021 s takýmto výsledkom: 

 
Bežné príjmy                       103 243,95   EUR 

Bežné výdavky                         97 556,70 

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

Prebytok bežného rozpočtu         5 687,25 

 

Kapitálové príjmy                          120,00 

Kapitálové výdavky              508,50 

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

Schodok kapitál. rozpočtu            -388,50 

 

Príjmové finančné operácie                0,00 

Výdavkové finančné operácie      2 821,86 

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

Schodok finančných operácií     - 2 821,86 

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

prebytok rozpočtu celkom      2 476,89 EUR 

 

Bližšie informácie poslancom poskytla účtovníčka obecného úradu. Poslanci k hospodáreniu 

nemali žiadne pripomienky a výsledok finančného hospodárenia obce  jednohlasne schválili.  

9. Správa inventarizačnej komisie o vykonanej inventarizácii majetku k 31.12.2021 
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Inventarizačná komisia v zložení: Ernest Maraček, predseda komisie, Szántó Adriana,  člen 

komisie, a Valéria Leváková, člen komisie vykonali riadnu fyzickú a dokladovú inventarizáciu 

všetkého majetku obce (dlhodobého hmotného majetku, drobného majetku, zásob, krátkodobých 

a dlhodobých pohľadávok, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov, oprávok, krátkodobého 

finančného majetku, zúčtovacích vzťahov, časového rozlíšenia, operatívnej evidencie, 

podsúvahových účtov) v dňoch 28.12.2021 -15.1.2022 na základe Príkazu starostu obce č. 361/2021 

zo dňa 7.12.2021 v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.  

 Inventarizačná komisia konštatuje, že všetok hmotný majetok je riadne  vedený a evidovaný 

v inventárnej knihe, na inventárnych kartách a v knihe materiálových zásob.  Neboli zistené žiadne 

závažné poškodenia majetku ani žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy súhlasia so 

stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a v analytických evidenciách.                                                     

 Súhrnný inventarizačný zápis  tvorí prílohu zápisnice. Prítomní poslanci správu predsedu 

inventarizačnej komisie jednohlasne vzali na vedomie.  

10. Návrh Plánu rozvoja obce 2021 – 2027 

  
,,Plánu hospodárskeho rozvoja obce a sociálneho rozvoja obce Horný Pial pre 

programové obdobie 2021 až 2027 s platnosťou do roku 2030“ 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 bude podľa potreby priebežne aktualizovaný a doplňovaný. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce schvaľuje Obecné zastupiteľstvo, ktoré 

bude zároveň aj realizovať vykonateľnosť, kontrolu, monitorovanie a hodnotenie tohto programu. 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja je programom všetkých jeho občanov a bude 

napomáhať k všestrannému rozvoju obce nezávisle na prípadných politických zmenách v 

samospráve. 

Zodpovednou za vypracovanie, schvaľovanie, realizáciu a vyhodnocovanie programu je 

zodpovedná obec, čo určuje Zákon NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. 

Zámerom implementácie PHR je realizácia jednotlivých akčných plánov obce, dosiahnutie 

strategického cieľa a tým naplnenie zadefinovanej vízie. Uskutočnenie aktivít uvedených v PHSR 

predpokladá určité finančné a administratívne zabezpečenie na úrovni obce. 

Prostredníctvom PHR bude obec Horný Pial napĺňať svoje rozvojové plány, a tým zabezpečo-

vať svoj rozvoj v budúcnosti. Dokument predstavuje súbor prioritných oblastí, opatrení a cieľov 

smerujúcich k oživeniu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. 

Dokument PHR sa skladá sa z nasledovných častí:  

• metodická časť PHR – opisuje význam a metodiku spracovania PHSR, bližšie charakterizuje 

význam a ciele dokumentu, opisuje metodiku a spôsob spracovania dokumentu, približuje 

základné pojmy danej problematiky, ako aj súlad so základnými strategickými dokumentmi 

na podporu regionálneho rozvoja   

• analytická časť PHR - audit hospodárskych, sociálnych a kultúrno-spoločenských zdrojov 

• strategická časť PHR– stav a potenciál rozvoja obce predstavuje východisko pre 

identifikáciu a analýzu problémov. Výsledkom je SWOT analýza. SWOT analýza je nástroj 

strategického plánovania používaný na hodnotenie silných a slabých stránok, príležitostí a 

ohrození. Podrobný popis silných stránok obce, jej nedostatkov, ako aj príležitostí a ohrození 

bol získaný realizáciou prieskumu priamo v obci Horný Pial 

• programová a realizačná časť PHR – obsahuje jednotlivé priority a akčné plány, jedná sa o 

realizačnú časť s možnosťami inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie 

dokumentu PHR. 

• finančná a personálna časť PHR – analýza zdrojov financovania a personálneho 

zabezpečenia realizácie programu 
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PHR bol vypracovaný dodávateľsky agentúrou Mgr. Pavola Kalmara z Kokavy nad 

Rimavicou. Nakoľko platnosť predošlého Programu rozvoja obce stratilo platnosť v roku 2020, aj 

keď s oneskorením ale je tento nový návrh predložený na pripomienkovanie a schválenie v súlade s § 

4 a § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

Po rozprave prítomní poslanci PHSR obce jednohlasne schválili. 

11. Rôzne  informácie a organizačné opatrenia 
  

a) Starosta obce informoval o žiadosti z Okresného súdu Levice o navrhnutie prísediacich súdu 

na 4ročné obdobie. Podľa § 140  ods.1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich, 

prísediacich volia obecné zastupiteľstvá. Prítomní poslanci nikoho nenavrhli. 

b) Starosta obce informoval, že robil prieskum trhu ohľadom nákupu nových lavičiek do parku. 

Nakoľko sa ceny za hotové lavičky pohybujú v cenách od 280 -300 eur a nie sú ih drevené 

časti dostatočne pevné a odolné, starosta obce uvažuje o nákupe materiálu a výrobe 

svojpomocne.  
  

12. Interpelácie poslancov 

Neboli predložené žiadne interpelácie na starostu obe.  

13. Diskusia 
 

Poslankyňa Zukalová hovorila o neustálom odhadzovaní odpadkov popri cestách, pri obchode 

a v parku, že odpadky odhadzujú aj dospelí ľudia, nie iba deti. Poslankyňa Szántóová informovala že 

majiteľka Penziónu Daniela sa tiež sťažovala, že občania postávajúci pred obchodom prehadzujú do 

nádvoria penziónu odpadky namiesto toho aby ich umiestnili do smetnej nádoby, ktorá sa nachádza 

pri vchode do obchodu. Starosta hovoril, že niektorí občania, ktorí sú pod vplyvom alkoholu aj močia 

na verejnosti na múr penziónu, resp. predajne potravín, ktoré sa nachádzajú v tej istej budove.  

Poslankyňa Szántóová upozornila poslancov aj na pravidelné rozhadzovanie plechoviek, plastových 

fliaš a papierových odpadkov na obecnom pozemku za kostolom Reformovanej kresťanskej cirkvi 

smerom na cintorín. Pravidelne sa tam vo večerných hodinách zdržiava mládež s autami, popíjajú 

a robia hluk. Takéto neprístojné správania sa našich občanov nebudeme tolerovať a pri najbližšej 

možnej príležitosti budú písomnej napomenutí. 

Poslankyňa Leváková upozornila, že na detskej šmýkačke chýba šraub. Starosta prisľúbil 

kontrolu hojdačiek a šmýkačiek v parku. 

14. Záver 
 

Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce  poďakoval prítomným za účasť  

a rokovanie ukončil o 18:30 hod.  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 7.12.2021 

 

 

Zapísala: Adriana Szántó 

 

 

 

 

Overil : Valéria Leváková, poslankyňa                                                       Ľudovít   H ú d i k  

                     starosta obce  
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U Z N E S E N I E 

z  21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného 

dňa 01.03.2022 
 

 

uznesenie č.174/2022–  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím 

poriadkom obecného zastupiteľstva       

 volí  

za členov návrhovej komisie poslancov p. Zukalovú,  Szántóovú a 

Maračeka 

 

 

Prítomní: 4z 5  

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 03.03.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 
 

uznesenie č.175/2022 –  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s § 12 ods.5 zákona č. 

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

schvaľuje  

 návrh programu  21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný 

Pial  

  

 

Prítomní: 4 z 5  

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 03.03.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

uznesenie č. 176/2022-   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,  Leváková, Zukalová)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 03.03.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce  
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uznesenie č. 177/2022 -   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 kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra Obce Horný Pial za  

rok 2021“. 

     

Prítomní: 4 z 5  

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

    Proti: 0  

    Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 03.03.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

uznesenie č. 178/2022-   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 kontrole vybavovania 

sťažností za  rok 2021“. 

   

 

Prítomní: 4 z 5  

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

    Proti: 0  

    Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 03.03.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce   
 

 

uznesenie č. 179/2022 -      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 za 

obdobie 1-2/2022“. 

  

    Prítomní: 4 z 5  

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

    Proti: 0  

    Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 03.03.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce  
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uznesenie č. 180/2022 - 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 4. štvrťroku 2021 

B. schvaľuje 

výsledok rozpočtového hospodárenia Obce Horný Pial k 31.12.2021, 

ktorým je prebytok 2 476,89  EUR.  
  
 

    Prítomní: 4 z 5  

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

    Proti: 0  

    Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 03.03.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

uznesenie č. 181/2022 -        Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial    

     berie na vedomie 

    Správu o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu  

    majetku a záväzkov obce Horný Pial  k 31.12.2021. 

 
 

    Prítomní: 4 z 5  

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

    Proti: 0  

    Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 03.03.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

  

uznesenie č. 182/2022 -   Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial v súlade s § 4 a § 11 ods. 4 

písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

A. prerokovalo 

návrh ,,Plánu hospodárskeho rozvoja obce a sociálneho rozvoja obce 

Horný Pial pre programové obdobie 2021 až 2027 s platnosťou do roku 

2030“. 

B.    schvaľuje 

,,Plán hospodárskeho rozvoja obce a sociálneho rozvoja obce Horný 

Pial pre programové obdobie 2021 až 2027 s platnosťou do roku 2030“  

podľa predloženého návrhu.  

 

 

    Prítomní: 4 z 5  

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

    Proti: 0  

    Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 03.03.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce  


