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Z á p i s n i c a  
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 13.12.2022 

 

prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Program:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a voľba návrhovej komisie 

3. Schválenie návrhu programu 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách  

6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horný Pial na 1. polrok 2023 

7. Správa o plnení rozpočtu  hospodárenia obce k 30.11.2022 

8. Návrh rozpočtového opatrenia č. 5/2022 

9. Návrh Rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 a stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 

rozpočtu 

10. Návrh VZN obce Horný Pial č. 1/2023 o dani z nehnuteľností a dani za psa 

11. Návrh VZN obce Horný Pial č. 2/2023 o poplatku za KO a DSO 

12. Voľba členov komisie na prešetrovanie sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov obce  

13. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

14. Voľba členov komisie pre mládež, kultúru a šport 

15. Návrh ,,Plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial v roku 2023“. 

16. Rôzne informácie starostu obce 

17. Interpelácie poslancov 

18. Diskusia 

19. Záver 

1. Otvorenie zasadnutia 
 

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

všetci  poslanci OZ, celkom 5 členov a že  zasadnutie je 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  Sléher, 

Maraček a Húdik. 

3.   Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  
 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia. Poslanci program 

rokovania jednohlasne schválili. Starosta obce navrhol doplniť program rokovania o bod 15. 

Harmonogram zasadnutí OZ v roku 2023. Hlasovaním bolo doplnenie programu rokovania 

jednohlasne schválené.     Návrh programu bol na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej 

stránke obce zverejnený dňa 6.12.2022. 

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 25. zasadnutí OZ dňa 25.10.2022 bolo prijatých 8 uznesení, ktoré mali charakter 

schvaľovací alebo vzatia na vedomie, úlohy z nich vyplývajúce boli splnené.   Na ustanovujúcom 

zasadnutí OZ dňa 22.11.2022 bolo prijatých 7 uznesení, z ktorých v 1 boli určené úlohy poslancom, 
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predsedom komisii predložiť na najbližšie zasadnutie OZ návrhy na členov komisií. Tento bod je 

zaradený do programu dnešného rokovania 

5. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontroly nájomných vzťahov obce 
 

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, konštatoval, že je potrebné Zásady hospodárenia obce 

z roku 2012 zrušiť a prijať nové v súlade s platnou legislatívou. Poslanci správu vzali na vedomie. 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022  
 

V súlade s § 18 f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  je povinnosťou hlavného kontrolóra obce predložiť na schválenie obecnému 

zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti 1-krát za šesť mesiacov. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK 

obce bol zverejnený spôsobom v mieste obvyklým dňa 27.11.2022. Po jeho prerokovaní poslanci OZ 

návrh jednohlasne schválili a poverili HK obce JUDr. Mareka Kellera výkonom kontrolnej činnosti 

podľa plánu v 1. polroku 2023.  

7. Správa o plnení rozpočtu Obce Horný Pial k 30.11.2022 
 

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    99 640,95  EUR 

Bežné výdavky            - 98 331,10 

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

Prebytok bežného rozpočtu     1 309,85 

 

Kapitálové príjmy                     2 554,00 

Kapitálové výdavky            -     507,30 

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

Prebytok kapitál. rozpočtu      2 046,70 

 

Príjmové finančné operácie          0,00    

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

prebytok rozpočtu celkom    3 356,55 EUR 

 

Výsledkom  finančného hospodárenia obce je prebytok 3356,55 eur. Bližšie informácie 

o stave rozpočtu poslancom poskytla účtovníčka obecného úradu. Poslanci k stavu čerpania rozpočtu 

nemali žiadne výhrady a výsledok finančného hospodárenia obce  vzali na vedomie.  

8. Návrh rozpočtového opatrenia č.5/2022 na úpravu rozpočtu roku 2022 

 

   Návrh Rozpočtového opatrenia č. 5/2022 bol predložený na prerokovanie obecnému 

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

1/2015. V súlade s § 21h 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  navrhujem obecnému zastupiteľstvu obce Horný Pial upraviť rozpočet obce 

rozpočtovým opatrením pre rok 2022, pričom celkové príjmy obce sa zvýšia o 4610 eur a celkové 
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výdavky obce sa zvýšia o 4610 eur.  Bežný rozpočet bude schodkový 3810 eur, kapitálový rozpočet 

bude prebytkový o 2045 eur. Na krytie schodku bežného rozpočtu budú použité prostriedky 

rezervného fondu v celkovej sume 3810 eur a v na základe novely zákona č. 583/2044 Z.z. , ktorá 

nadobúda účinnosť 15.12.2022, na základe ktorej je možné použiť prostriedky rezervného fondu na 

úhradu bežných výdavkov.   

 Rozpočet bežných výdavkov je potrebné upraviť aj inými zmenami kódov krytia, ktoré sa 

týkajú použitia prostriedkov štátneho rozpočtu súvisiacich s voľbami uskutočnenými v októbri 2022. 

Návrh rozpočtového opatrenia bližšie vysvetlila účtovníčka obce, po rozprave poslanci prijali návrh, 

že rozpočtové opatrenie bude schválené na najbližšom rokovaní OZ v decembri 2022,  v súlade 

s novelou zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.                                                                                                            

9. Návrh rozpočtu obce na roky 2023-2025  a Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce   
  

Návrh rozpočtu Obce Horný Pial na roky 2023 – 2025 je predložený Obecnému 

zastupiteľstvu Obce Horný Pial na prerokovanie a následné schválenie v súlade s § 9 a § 11 ods. 4 

písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. 

Návrh rozpočtu je rozpracovaný podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie s členením na 

jednotlivé podpoložky príjmov a výdavkov. 

Súčasne s návrhom rozpočtu na rok 2023 sú predkladané i návrhy rozpočtov na roky 2024 

a 2025, t.j. na schválenie je predložený viacročný rozpočet. Návrhy rozpočtov na roky 2024 a 2025 

nie sú pre obec záväzné. 

  Súčasťou materiálu k tomuto bodu je aj Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Obce Horný 

Pial k návrhu viacročného rozpočtu. Hlavný kontrolór obce v rámci svojho stanoviska priblížil 

poslancom najdôležitejšie aspekty, ktoré ovplyvnili tvorbu návrhu rozpočtu. Pri tvorbe rozpočtu 

príjmov sa vychádzalo predovšetkým z návrhu na zvýšenie daňových príjmov obce na dani 

z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady a z prognózy rady pre rozpočtovú zodpovednosť 

o výške podielových daní pre obce. Rozpočet výdavkov je koncipovaný predovšetkým na pokrytie 

bežných výdavkov, réžie, energie, služby pravidelného charakteru. Výška rozpočtu výdavkov na 

platy a odvody zamestnancov je v súlade s prijatým nariadením Vlády SR o zvýšení miezd 

zamestnancov vo verejnej správe o od 1.1.2023 o 7% a od 1.9.2023 o 10 %. Výdavky na energie 

počítajú so zvýšením cien o 17% a  za zber a uloženie odpadov s cenou vyššou cca o 12%.  

Vysvetlenie k jednotlivým položkám príjmov a výdavkov a o skladbe rozpočtu obce poskytla 

poslancom účtovníčka p. Adriana Szántó. Bežný rozpočet na rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný, 

návrh rozpočtu s kapitálovými príjmami  a výdavkami, príjmovými či výdavkovými finančnými 

operáciami nateraz nepočíta.  Rozpočty na roky 2024 a 2025 sú zostavené ako vyrovnané.  

Zverejnenie návrhu rozpočtu obce prebehlo v súlade s § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. na 

centrálnej úradnej tabuli Obce Horný Pial a na webovom sídle obce  v termíne od 27.11.2022 – do 

13.12.2022.    

Lehota na uplatňovanie pripomienok fyzických a právnických osôb k vyvesenému návrhu 

v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Hornom Piale skončila 

dňom 7.12.2022. Počas tejto lehoty Obec Horný Pial nezaevidovala k predloženému návrhu 

v registratúrnom denníku žiadne pripomienky od fyzických či právnických osôb. 

V rámci rozpravy poslanci nemali pozmeňujúce návrhy, zhodli sa na prijatí úsporných 

opatrení  a návrh rozpočtu jednohlasne schválili.  
 

10. Návrh VZN obce č. 1/2023 o dani z nehnuteľností a dani za psa 
 

 Daň z nehnuteľností a daň za psa je upravená zákonom č. 582/2004 Z.z. („ďalej len zákon“). 

Miestne dane sú fakultatívneho charakteru, ktoré môže obec podľa vlastných miestnych podmienok 

upraviť. Miestne dane spravuje obec a príjem z týchto daní je príjmom rozpočtu obce.   
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Náležitosti, sadzby dane, podmienky zníženia, alebo oslobodenia od daní a iné podrobnosti 

v súlade so splnomocnením zákona určuje obec vo všeobecne záväznom nariadení, s účinnosťou k 1. 

januáru nasledujúceho roka.  

Na rokovaní OZ dňa 25.10.2022 bol návrh VZN o dani z nehnuteľností a dani za psa 

prerokovaný a bolo dohodnuté jeho znenie a výšky jednotlivých sadzieb. Návrh VZN bol dňa 

14.11.2022 zverejnený na webovom sídle obce a na centrálnej úradne elektronickej tabuli 

slovensko.sk.   

Ku dňu spracovania dôvodovej správy fyzické osoby a právnické osoby neuplatnili 

pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky ani ústne do zápisnice na obecnom 

úrade.  Nakoľko poslanci tento návrh podrobne prerokovali na zasadnutí OZ dňa 25.10.2022, 

k hotovému návrhu už nemali žiadne pozmeňujúce návrhy a jednohlasne ho schválili.  
 

11. Návrh VZN obce č. 2/2023 o poplatku za KO a DSO   
 

Obce a mestá majú od k 1. januáru 2023, vo forme všeobecne záväzného nariadenia možnosť 

vybrať si pri zavedení miestneho poplatku za odpad celkom z piatich možností (a ich kombináciu, ak 

sú tak podmienky v obci nastavené) určenia tohto poplatku, pričom ide o nasledovné možné určenie: 
 

- paušálny poplatok za osobu a kalendárny deň alebo za osobu a kalendárny rok, 

- poplatok za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, 

- poplatok za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu, 

- poplatok za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu, 

- poplatok za vážený množstvový zber komunálneho odpadu. 
 

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je  upravený zákonom č. 582/2004 

Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

(„ďalej len zákon“). Poplatok spravuje obec a príjem z neho je príjmom rozpočtu obce.   

Na zasadnutí OZ dňa 25.10.2022 bol návrh nového VZN o poplatku za KO a DSO 

prerokovaný, pričom sa OZ rozhodlo zostať pri určení paušálneho poplatku za osobu a kalendárny 

rok.  Boli dohodnuté podmienky určenia a vyberania poplatku, podmienky vrátenia, zníženia 

a odpustenia poplatku. Návrh VZN č. 2/2023 bol dňa 14.11.2022 zverejnený na webovom sídle obce 

a na centrálnej úradne elektronickej tabuli slovensko.sk.   

Ku dňu spracovania dôvodovej správy fyzické osoby a právnické osoby neuplatnili 

pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky ani ústne do zápisnice na obecnom 

úrade.  Nakoľko poslanci tento návrh podrobne prerokovali na zasadnutí OZ dňa 25.10.2022, 

k hotovému návrhu už nemali žiadne pozmeňujúce návrhy a jednohlasne ho schválili.  

 

12. Voľba členov komisie na vybavovanie sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov obce   

 

V súlade s §§ 10 a 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  Obecné zastupiteľstvo 

zriaďuje a zrušuje komisie a určuje im náplň práce.  

V zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach obecné zastupiteľstvo dňa 16.9.2011 

uznesením č. 24/2011 schválilo vlastné Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach 

obce Horný Pial. Podľa článku 4 zásad je zriadená komisia príslušnou na vybavovanie sťažností   

    - proti činnosti starostu obce 

    - proti činnosti hlavného kontrolóra a 

    - proti  činnosti jednotlivých poslancov  

 

Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva bola zvolená za predsedníčku komisie 

poslankyňa p. Mgr. Monika Szántóová, ktorá navrhla za ďalších členov komisie  p. Tibora Sléhera 

a Ernesta Maračeka. Navrhnutí poslanci  boli za členov komisie na prešetrovanie sťažnosti 

jednohlasne zvolení.  
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13. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov 
 

Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. z 26. 5. 2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov (ďalej „zákon“) ustanovuje:  

„a) nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo 

činností,  

b) povinnosti a obmedzenia pre verejného funkcionára na účel zamedzenia vzniku rozporu 

osobného záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie a  

c) zodpovednosť verejného funkcionára za nesplnenie alebo porušenie povinností a 

obmedzení ustanovených týmto ústavným zákonom vrátane sankcií, ktoré možno verejnému 

funkcionárovi za také nesplnenie alebo porušenie povinností alebo obmedzení uložiť.“  

V pôsobnosti tohto zákona sú aj starostovia obcí. Zákon ukladá povinnosť zriadiť komisiu, 

ktorá bude dohliadať na povinnosti vyplývajúce zo zákona.  

„Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom 

zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je 

zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu 

nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto 

spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s 

najvyšším počtom poslancov.“  

V podmienkach Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial to znamená, že komisia má mať 

minimálne 3 členov. Keďže OZ má zastúpenie v 2 politických stranách,  4 poslanci SNS a 1 

poslanec Aliancia/Szövetség, rovnaký pomer nie je možné dodržať.  

Za predsedu komisie bol na ustanovujúcom zasadnutí zvolený poslanec p. Ernest Maraček, 

ktorého úlohou bude zvolávať a viesť rokovania komisie a zabezpečovať uloženie a archiváciu 

Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov, ktorých podávanie je každoročnou 

povinnosťou starostu obce. 

Návrh na voľbu členov komisie predložil p. Ernest Maraček, a to poslancov p. Tibora Sléhera 

za Alianciu/Szövetség a poslanca Ing. Mariána Húdika.  Za prijatie tohto návrhu hlasovalo 5 

poslancov.  

 

14.  Voľba členov komisie pre mládež, kultúru a šport 
 

Podľa Zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zb., § 15 ods.  (1) Obecné zastupiteľstvo môže 

zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. (2) 

Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. (3) Zloženie a 

úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo. 

Na ustanovujúcom zasadnutí OZ dňa 22.11.2022 bola vytvorená komisia OZ: Komisia pre 

mládež, kultúru a šport.   Táto komisia plní organizačné úlohy pri organizovaní mládežníckych 

podujatí a podujatí v oblasti telesnej kultúry, kultúrno spoločenských podujatí v mene obce. 

Návrh na členov komisie predložil predseda komisie, p. Ing. Marián Húdik. Za členov boli 

jednohlasne zvolení Ernest Maraček a Mgr. Monika Szántóová. 

 

15. Návrh ,,Plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial v roku 2023“. 

 

Starosta obce predložil poslancom návrh harmonogramu zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

Obce Horný Pial na kalendárny rok 2023. Návrh je v súlade § 12 ods. 1 prvou vetou zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení: Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však 

raz za tri mesiace Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva o pláne zasadnutí  nepojednáva.   

K harmonogramu poslanci nemali žiadne pozmeňujúce návrhy a vzali ho na vedomie.  
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16.  Rôzne informácie starostu obce 

 

V rámci Rôzneho starosta obce informoval o stave rokovaní pri príprave projektu  kanalizácie. 

Ďalšou témou bola príprava Štefanskej zábavy – výroba plagátu, vstupeniek a určenie ceny 

vstupného v sume 5 eur na osobu.  

17. Interpelácie poslancov 

Neboli predložené žiadne interpelácie na starostu obe.  

18. Záver 
 

Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce  poďakoval prítomným za účasť na 

rokovaní, za celoročné aktivity, poprial príjemné Vianočné sviatky, veľa zdravia do nového roku  

a rokovanie ukončil o 19:00 hod.  

 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 13.12.2022 

 

 

 

Zapísala: Adriana Szántó 

 

 

 

 

Overil : Valéria Léváková,                                                       Ľudovít   H ú d i k  

    zástupkyňa starostu obce                 starosta obce  
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U Z N E S E N I E 

z  1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného 

dňa 13.12.2022 
 

 

uznesenie č.8/2022 –  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím 

poriadkom obecného zastupiteľstva       

 volí  
za členov návrhovej komisie poslancov p. Húdika, Maračeka a Sléhera 

 

 

Prítomní: 5 z 5  

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 15.12.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 
 

uznesenie č.9/2022  –  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s § 12 ods.5 zákona č. 

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

a) schvaľuje návrh 

 programu  1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  

b) schvaľuje doplnenie 

programu rokovania ako 15. bod: Návrh ,,Plánu zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva Obce Horný Pial v roku 2023“. 

 

Prítomní: 5 z 5  

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 15.12.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

uznesenie č. 10/2022  -   Obecné zastupiteľstvo  obce Horný Pial      

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

 
 

Prítomní: 5 z 5  

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
 

 

 

V Hornom Piale, dňa 15.12.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce  
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uznesenie č. 11/2022 -   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 výsledkoch kontroly   

nájomných vzťahov obce“ 
 

 

    Prítomní: 5 z 5  

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

    Proti: 0  

    Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 15.12.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce  
 

 

uznesenie č. 12/2022  -   Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial v súlade s § 18f ods. 1 zákona 

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

A. prerokovalo 

návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný Pial 

na I. polrok 2023. 

B. schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný Pial na I. 

polrok 2023 podľa návrhu. 

C. poveruje 

hlavného kontrolóra Obce Horný Pial, JUDr. Mareka Kellera, výkonom 

kontrolnej činnosti podľa Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  

Obce Horný Pial v I. polroku 2023 v súlade so zákonom  č. 357/2015 

Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 
 

 

    Prítomní: 5 z 5  

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

    Proti: 0  

    Zdržal sa: 0  

 
 

 

V Hornom Piale, dňa 15.12.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 
 

uznesenie č. 13/2022  -      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 kontroluje plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie rozpočtu 

výdavkov k 30.11.2022 a berie na vedomie výsledok rozpočtového 

hospodárenia, ktorým je prebytok 3 356,55 €. 

  

    Prítomní: 5 z 5  

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

    Proti: 0  

    Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 15.12.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce 
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uznesenie č. 14/2022 - Obecné zastupiteľstvo  obce  Horný Pial  

a) prerokovalo  

návrh rozpočtového opatrenia č. 5/2022 na úpravu rozpočtu 

hospodárenia obce na rok 2022 

b) rozhodlo, 

že návrh rozpočtového opatrenia bude schválený na ďalšom riadnom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva po nadobudnutí účinnosti novely 

zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v decembri 2022.  

 

 

 

 Prítomní: 5 z 5  

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

 Proti: 0  

 Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 15.12.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce 

 

 

 

uznesenie č. 15/2022 -        Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial v súlade s § 9 a § 11 ods. 4 

písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a 

zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v z. n. p. 

A. prerokovalo 

predložený návrh viacročného rozpočtu Obce Horný Pial na roky 2023 - 

2025. 

B. schvaľuje 

rozpočet Obce Horný Pial na rok 2023 podľa predloženého návrhu. 

C. berie na vedomie 
- výhľadový rozpočet  Obce Horný Pial na roky 2024 – 2025 podľa 

predloženého návrhu a 

- odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce. 

 

 

 

 Prítomní: 5 z 5  

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

 Proti: 0  

 Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 15.12.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce 
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uznesenie č. 16/2022  -   Obecné zastupiteľstvo  obce  Horný Pial v súlade so zákonom 

o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. a zákonom č. 582/2004 Z. z. o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

A. prerokovalo 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial o dani z 

nehnuteľností a dani za psa č. 1/2023 

B. sa uznáša 

na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial o dani z 

nehnuteľností a dani za psa č. 1/2023 podľa predloženého návrhu. 

C. ruší 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2015 o dani z nehnuteľností a 

dani za psa 
 

 

    Prítomní: 5 z 5  

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

    Proti: 0  

     Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 15.12.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

 

uznesenie č. 17/2022  -         Obecné zastupiteľstvo  obce  Horný Pial v súlade so zákonom  

o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. a zákonom č. 582/2004 Z. z. o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

A. prerokovalo 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial o poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2023 

B. sa uznáša 

na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial o poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2023 podľa 

predloženého návrhu. 

C. ruší 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2021 o poplatku za KO a DSO. 

 

 

 

Prítomní: 5 z 5  

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

    Proti: 0  

     Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 15.12.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce  
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uznesenie č. 18/2022  -         Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial  volí  za členov Komisie  na  

prešetrovanie sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov obce 

poslancov: Tibor Sléher a Ernest Maraček. 

  

Prítomní: 5 z 5  

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

    Proti: 0  

     Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 15.12.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 
 

uznesenie č. 19/2022  -         Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial  volí  za členov Komisie na  

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

poslancov: Tibor Sléher a Ing. Marián Húdik. 

  

Prítomní: 5 z 5  

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

    Proti: 0  

     Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 15.12.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

uznesenie č. 20/2022  -         Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial  volí  za členov Komisie pre  

mládež, kultúru a šport poslancov: Ernest Maraček a Mgr. Monika 

Szántóová. 

  

Prítomní: 5 z 5  

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

    Proti: 0  

     Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 15.12.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

uznesenie č. 21/2022  -         Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial v súlade s § 12 ods. 1 zákona č.  

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

berie na vedomie  

plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial v roku 2023  

podľa predloženého návrhu.  

. 

Prítomní: 5 z 5  

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

    Proti: 0  

     Zdržal sa: 0  

 

 
 

V Hornom Piale, dňa 15.12.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce  


