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Z á p i s n i c a  
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 19.09.2022 

 

prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Program:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice 

3. Schválenie programu 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Správa o hospodárení obce a plnení rozpočtu za 1. polrok 2022 

6. Rozpočtové  opatrenie starostu obce č. 3/2022 

7. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole 

8. Správa audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2021 

9. Zmena cenníka za prenájom kultúrneho domu  

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 všetci 3 poslanci OZ, čím je  zasadnutie je uznášaniaschopné.  Ospravedlnené sú posl. 

Szántóová a Zukalová. 

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 Leváková. 

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 webovom sídle 

obce zverejnený dňa 16.9.2022. 

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 23. zasadnutí OZ dňa 27.6.2022 bolo prijatých 9 uznesení, ktoré mali charakter 

schvaľovací alebo vzatia na vedomie, úlohy z nich vyplývajúce boli splnené (uzatvorenie kúpno-

predajných zmlúv, zverejnenie schválených dokumentov a uznesení súvisiacich s voľbami). 

 Poslanci správu o plnení uznesení vzali na vedomie. 

5. Správa o hospodárení obce a plnení rozpočtu za 1. polrok 2022 

 

     Plnenie  rozpočtu,  jeho  čerpanie  a  návrh na schválenie výsledku plnenia rozpočtu za 1. 

polrok 2022 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 
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doručený výkazy FIN1-12 o plnení rozpočtu hospodárenia obce k 30.6.2022 s takýmto 

výsledkom: 

 

Bežné príjmy       55 929,94  EUR 

Bežné výdavky                 51 615,02 

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

Prebytok bežného rozpočtu         4 314,92 

 

Kapitálové príjmy                          466,00 

Kapitálové výdavky                     507,30 

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

Schodok kapitál. rozpočtu            - 41,30 

 

Príjmové finančné operácie              0,00 

Výdavkové finančné operácie           0,00 

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

Rozdiel finančných operácií            0,00 

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

prebytok rozpočtu celkom      4 273,62 EUR 

 

Výsledkom  finančného hospodárenia obce je prebytok 4273,62 eur. Bližšie informácie poslancom 

poskytla účtovníčka obecného úradu. Poslanci k výkazu nemali žiadne pripomienky a výsledok 

finančného hospodárenia obce  jednohlasne schválili.  

6.   Rozpočtové  opatrenie starostu obce č. 3/2022 

 

Rozpočtovým opatrením starostu obce č. 3/2022 bolo  potrebné upraviť  niektoré položky 

schváleného rozpočtu obce na rok 2022  na strane výdavkov presunmi medzi jednotlivými 

položkami rozpočtu bez navýšenia celkového rozpočtu, pričom sa nezmenil ani predpokladaný 

výsledok rozpočtového hospodárenia. Presuny sa konali z dôvodu kúpy lavičiek do parku a novej 

rozhlasovej ústredne, s ktorými sa pri zostavovaní rozpočtu nepočítalo. Poslanci informáciu vzali 

na vedomie. 

7. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole 

 

Správu o výsledkoch kontrol  predkladá hlavný kontrolór Obce Horný Pial 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.  Posledná kontrola sa týkala 

preverenia plnenia si povinností obce v súlade so zákonom o poskytovaní informácií. Poslanci ku 

správe nemali žiadne otázky ani pripomienky a vzali ju na vedomie.  

8. Správa audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2021 

 

Dňa 19.8.2022 vykonala   štatutárna audítorka Ing. Mária Gajdošová  na základe zmluvy audit 

účtovnej závierky obce Horný Pial za rok 2021 a na základe zisteného stavu vyhotovila ,,Správu 

nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial“. 

V správe audítorka konštatuje, že overila dodržiavanie povinností podľa požiadaviek zákona 

o rozpočtových pravidlách a že obec konala v súlade s týmito požiadavkami zákona.  

Poslanci ku správe audítorky nemali pripomienky a vzali ju na vedomie. 
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9. Zmena cenníka za prenájom kultúrneho domu  

 

Obec hospodári so svojím majetkom v súlade so zákonom č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí 

a v súlade s vlastnými schválenými  Zásadami hospodárenia. Kultúrny dom sa prenajíma 

fyzickým osobám a právnickým osobám formou krátkodobého prenájmu za odplatu, okrem 

prenájmu spoločenským, politickým  organizáciám, cirkevným zborom a športovým klubom 

registrovaným na území obce.  Obec naposledy upravovala ceny za prenájom v roku 2019. 

Schválené ceny sú nedostačujúce, preto bol pripravený návrh na ich zvýšenie.  

Po prerokovaní poslanci schválili tieto ceny: pre občanov s trvalým pobytom vo 

vykurovacom období 200 eur , mimo vykurovacieho obdobia 150 eur. Pre  nájomcov bez trvalého 

pobytu v obci vo vykurovacom období 450 eur a mimo vykurovacieho obdobia 350 eur 

s účinnosťou od 1.10.2022. 

10. Rôzne  informácie a organizačné opatrenia 
  

a) Starosta obce informoval prítomných že najbližšie rokovanie OZ bude 25.10.2022, na 

ktorom sa rozhodne o hodnote nákupných poukážok pre dôchodcov a hodnote 

mikulášskych balíčkov pre deti. 
  

11. Interpelácie poslancov 

Neboli predložené žiadne interpelácie na starostu obe.  

12. Záver 
 

Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce  poďakoval prítomným za účasť  

a rokovanie ukončil o 19:00 hod.  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 19.9.2022 
 

 

 

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  24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného 

dňa 19.9.2022 
 

 

uznesenie č.205/2022 –  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím poriadkom 

obecného zastupiteľstva       

 volí  
za členov návrhovej komisie poslancov: Maraček,  Húdik a Leváková. 

 

 

Prítomní: 3 z 5  

Za: 3 (  Maraček, Leváková, Húdik)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 19.09.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

 

uznesenie č.206/2022 –  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  24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  

  

 

 Prítomní: 3 z 5  

 Za: 3 (  Maraček, Leváková, Húdik)   

 Proti: 0  

 Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 19.09.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

uznesenie č. 207/2022 -  Obecné zastupiteľstvo  obce Horný Pial      

        berie na vedomie  
     informácie, ktoré odzneli v bode č.4 ,,Kontrola plnenia uznesení“. 

 

 

Prítomní: 3 z 5  

Za: 3 (  Maraček, Leváková, Húdik)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 19.09.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce  
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uznesenie č. 208/2022 -  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial určuje 

 

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 2022 

b) schvaľuje 

výsledok rozpočtového hospodárenia Obce Horný Pial k 30.06.2022, 

ktorým je prebytok 4273,62  EUR. 

    

Prítomní: 3 z 5  

Za: 3 (  Maraček, Leváková, Húdik)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 19.09.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

uznesenie č. 209/2022 -   Obecné zastupiteľstvo  obce  Horný Pial  

a) berie na vedomie 

úpravu rozpočtu hospodárenia obce na rok 2022 rozpočtovým 

opatrením starostu obce č. 3/2022 zo dňa 30.6.2022. 

     

    Prítomní: 3 z 5  

    Za: 3 (  Maraček, Leváková, Húdik)  

    Proti: 0  

    Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 19.09.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

 

uznesenie č. 210/2022 -  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 o vykonanej kontrole dodržiavania 

povinností vyplývajúcich zo zákona o slobode informácií“. 

 

 

    Prítomní: 3 z 5  

    Za: 3 (  Maraček, Leváková, Húdik)  

    Proti: 0  

    Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 19.09.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce  
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uznesenie č. 211/2022 - 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“   k účtovnej závierke a výročnej správe 

obce za rok 2021.  

 

    Prítomní: 3 z 5  

    Za: 3 (  Maraček, Leváková, Húdik)  

    Proti: 0  

    Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 19.09.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

  

uznesenie č. 212/2022 - Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial v súlade  so zákonom č.     

                                        138/1991 Z.z. o majetku obcí a v súlade s vlastnými schválenými  

Zásadami hospodárenia obce Horný Pial 

                                         schvaľuje 
                                         nový upravený Sadzobník platieb za krátkodobý prenájom nehnuteľného 

majetku obce na základe občiansko-právnych vzťahov s účinnosťou od 

1.10.2022. 

 

 

 Prítomní: 3 z 5  

     Za: 3 (  Maraček, Leváková, Húdik)  

     Proti: 0  

     Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 19.09.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

 

 

 


