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Z á p i s n i c a  
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 25.10.2022 

 

prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Program:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice 

3. Schválenie programu 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Návrh rozpočtového  opatrenia č. 4/2022  

6.   Správa o hospodárení obce a plnení rozpočtu za 3. štvrťrok 2022    

7. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole 

8. Návrh na poskytnutie nákupných poukážok dôchodcom a nákup mikulášskych   balíčkov 

deťom   

9. Návrh na vyplatenie mimoriadnej odmeny poslancom obecného zastupiteľstva Obce Horný 

Pial za rok 2022  

10. Prerokovanie a príprava návrhov všeobecne záväzných nariadení obce o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO od r. 2023  

11. Rôzne  informácie starostu obce a organizačné opatrenia 

12. Interpelácie poslancov 

13. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia 
 

Starosta obce  privítal prítomných a rokovanie zahájil o 17:30 hod. Konštatoval, že sú 

prítomní všetci 4 poslanci OZ, čím je  zasadnutie je uznášaniaschopné.  Poslankyňa Zukalová sa 

dostavila na rokovanie o 17:45 hod. 

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 Szántóová. 

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 21.10.2022. 

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 24. zasadnutí OZ dňa 19.9.2022 bolo prijatých 8 uznesení, ktoré mali charakter 

schvaľovací alebo vzatia na vedomie, úlohy z nich nevyplynuli. 

 Poslanci správu o plnení uznesení vzali na vedomie. 

 



 2 

5. Návrh rozpočtového opatrenia č.4/2022 

 

    Návrh Rozpočtového opatrenia č. 4/2022 sa predkladá  na schválenie obecnému 

zastupiteľstvu v súlade s § 21 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Horný Pial č. 

1/2015. V súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení. Rozpočtovým opatrením bude rozpočet obce pre rok 2022 upravený tak ako 

je to uvedené v dôvodovej správe a jej prílohe, pričom celkové príjmy obce sa zvýšia o 4590 eur a 

celkové výdavky obce sa zvýšia o 2545 eur.  Bežný rozpočet bude vyrovnaný, kapitálový rozpočet 

bude prebytkový o 2045 eur a rozpočtové finančné operácie sa rušia. Dôvodom úpravy je 

navýšenie príjmov na podielových daniach a navýšenie výdavkov na energiách. Ostatné úpravy na 

položkách rozpočtu sú len menšie presuny.  

 Obecné zastupiteľstvo rozpočtové opatrenie jednohlasne schválilo. 

6. Správa o hospodárení obce a plnení rozpočtu za 3. štvrťrok 2022 

 

     Plnenie  rozpočtu,  jeho  čerpanie  a  návrh na schválenie výsledku plnenia rozpočtu za 3. 

štvrťrok 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 

doručený výkazy FIN1-12 o plnení rozpočtu hospodárenia obce k 30.9.2022 s takýmto 

výsledkom: 

 

Bežné príjmy                 84 671,27   EUR 

Bežné výdavky                 77 463,24 

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

Prebytok bežného rozpočtu        7 208,03 

 

Kapitálové príjmy                        2 554,00 

Kapitálové výdavky                      507,30 

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

Prebytok kapitál. rozpočtu           2 046,70 

 

Príjmové finančné operácie               0,00 

Výdavkové finančné operácie           0,00 

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

Rozdiel finančných operácií              0,00 

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

prebytok rozpočtu celkom      9 254,73 EUR 

 

Výsledkom  finančného hospodárenia obce je prebytok 9254,73 eur. Bližšie informácie poslancom 

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

finančného hospodárenia obce  jednohlasne schválili.  

 

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 

kontroly hotovostných finančných operácií a faktúr za 1.polrok 2022. Poslanci ku správe nemali 

žiadne otázky ani pripomienky a vzali ju na vedomie.  
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8. Návrh na poskytnutie nákupných poukážok dôchodcom a nákup mikulášskych   balíčkov 

deťom   

 

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 navrhol, v prípade schválenia 

poskytnutia nákupných poukážok a balíčkov obecným zastupiteľstvom, aby sa zmluva o ich kúpe 

uzatvorila s miestnou predajňou potravín Medinor s.r.o. Horný Pial, a tým obec podporila 

domácich podnikateľov. Po prerokovaní tohto bodu sa poslanci rozhodli sumy a vekovú hranicu 

občanov ponechať a nákupné poukážky a balíčky zakúpiť.  

 

9. Návrh na vyplatenie mimoriadnej odmeny poslancom obecného zastupiteľstva Obce 

Horný Pial za rok 2022  

 

 Starosta obce navrhol vyplatiť poslancom obecného zastupiteľstva  v súlade s čl. 3   ods. 5   

Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale zo dňa 

21.1.2011mimoriadne odmeny za ich celoročnú aktívnu prácu. Riadne odmeny za účasť na 

zasadnutiach OZ podľa „zásad odmeňovania“ čl. 3 ods. 1 sú určené sumou 10,00 EUR za každé 

zasadnutie OZ na ktorom sa poslanec zúčastnil. Okrem tejto zákonnej odmeny starosta obce 

navrhol schváliť mimoriadne odmeny poslancom OZ v súlade s rozpočtom výdavkov na odmeny  

takto: 

- Ing. Marian Húdik          200,00 eur 

- Valéria Leváková    200,00 

- Ernest Maraček         200,00 

- Mgr. Monika Szántóová                          200,00 

- Mgr. Erika Zukalová   200,00      

                                                Spolu:          1 000,00   

 

Prítomní poslanci OZ k návrhu nemali pozmeňujúce návrhy a vyplatenie mimoriadnych 

odmien jednohlasne schválili.  

10. Prerokovanie a príprava návrhov všeobecne záväzných nariadení obce o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO od r. 2023  

 

Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie návrhy na všeobecne záväzné 

nariadenia o miestnych daniach a poplatku za odpady, jednak z dôvodu novelizácie zákona č. 

582/2004 Z.z. o miestnych daniach a jednak z dôvodu, že sadzby daní za nehnuteľností od roku 

2015 neboli upravované. Taktiež ceny za zber a uloženie komunálneho odpadu od roku 2023 nám 

spoločnosť Waste Transport zvýši o 12% a zavádza sa zo zákona nová položka platieb za triedenie 

komunálneho odpadu v sume 36 eur/tonu odpadu. Po prepočte predpokladaných nákladov obce na 

zber a vývoz komunálneho odpadu na 1 poplatníka je odhadovaná suma 40 eur na osobu a rok. 

Keďže obec nemôže zvýšené náklady financovať z vlastných prostriedkov a zber a vývoz 

komunálneho odpadu je v podstate poskytovanou službou, starosta obce v spolupráci 

s ekonómkou pripravil návrhy na úpravu sadzieb miestnych daní a poplatku za KO a DSO. 

Poslanci tieto návrhy VZN a iné pracovné materiály mali vopred doručené k naštudovaniu. 

Poslanci tieto návrhy dôkladne prerokovali a zvážili všetky možnosti a jednohlasne dospeli 

k záveru že sadzby daní a poplatku je nevyhnutné v od budúceho roku zvýšiť. Pripravené  návrhy 

VZN sa po dohode upravili a na najbližšom riadnom zasadnutí OZ v decembri 2022 budú 

pripravené v dohodnutom znení na schválenie. Pred schválením budú návrhy VZN zverejnené na 

webovom sídle obce a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli obce.  
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11. Rôzne  informácie a organizačné opatrenia 
  

V rôznom žiadne informácie neodzneli. 

 

12. Interpelácie poslancov 

Neboli predložené žiadne interpelácie na starostu obe.  

13. Záver 
 

Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce  poďakoval prítomným za účasť  

a rokovanie ukončil o 19:30 hod.  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 25.10.2022 
 

 

 

Zapísala: Adriana Szántó 

 

 

 

Overila : Valéria Leváková, zástupkyňa starostu                                     Ľudovít   H ú d i k  

                     starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

U Z N E S E N I E 

z  25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného 

dňa 25.10.2022 
 

 

uznesenie č.213/2022 –  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím poriadkom 

obecného zastupiteľstva       

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

 

 

Prítomní: 4 z 5  

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 25.10.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

 

uznesenie č.214/2022 –  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  25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  

  

 

 Prítomní: 4 z 5  

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

 Proti: 0  

 Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 25.10.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

uznesenie č. 215/2022 -  Obecné zastupiteľstvo  obce Horný Pial      

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

 

 

Prítomní: 4 z 5  

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 25.10.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce  
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uznesenie č. 216/2022 -   Obecné zastupiteľstvo  obce  Horný Pial  

schvaľuje 

úpravu rozpočtu hospodárenia obce na rok 2022 rozpočtovým 

opatrením č. 4/2022 podľa predloženého návrhu. 

     

    Prítomní: 4 z 5  

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

    Proti: 0  

    Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 25.10.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

 

uznesenie č. 217/2022 -  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 3. štvrťroku 2022 

b) schvaľuje 

výsledok rozpočtového hospodárenia Obce Horný Pial k 30.09.2022, 

ktorým je prebytok 9254,73  EUR. 

    

Prítomní: 4 z 5  

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 25.10.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

 

uznesenie č. 218/2022 -  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 hotovostných 

finančných operácií a kontrole došlých faktúr za obdobie 1. polroku 

2022“. 

 

   Prítomní: 5 z 5  

   Za: 5 (  Maraček, Leváková, Szántóová, Húdik, Zukalová)  

   Proti: 0  

   Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 25.10.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 



 7 

 

uznesenie č. 219/2022 - 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: 5 z 5  

   Za: 5 (  Maraček, Leváková, Szántóová, Húdik, Zukalová)  

   Proti: 0  

   Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 25.10.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

  

uznesenie č. 220/2022 - Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial v súlade s Čl. 3 ods. 5   Zásad 

odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva  zo 

dňa 21.1.2011 

a) prerokovalo 

predložený návrh starostu obce na vyplatenie mimoriadnych odmien   

poslancom Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial  za rok 2022 

b) schvaľuje 

vyplatenie mimoriadnych odmien poslancom Obecného zastupiteľstva 

Obce Horný Pial podľa predloženého návrhu starostu obce v úhrnnej 

sume 1 000,00 Eur. 

 

 

 Prítomní: 5 z 5  

    Za: 5 (  Maraček, Leváková, Szántóová, Húdik, Zukalová)  

    Proti: 0  

    Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 25.10.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

 

 

 

 


