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Z á p i s n i c a  
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 23.12.2022 

 

prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Program:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a voľba návrhovej komisie 

3. Schválenie návrhu programu 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  

4. Návrh rozpočtového opatrenia č. 5/2022 

5. Rôzne informácie starostu obce 

6. Interpelácie poslancov 

7. Diskusia 

8. Záver 

1. Otvorenie zasadnutia 
 

Starosta obce  privítal prítomných a rokovanie zahájil o 18:00 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. Návrh programu rokovania bol na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce zverejnený dňa 20.12.2022. 

4. 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 

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 sa navrhuje použiť prostriedky 

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

nadobudla účinnosť dňa 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 

uznesenie, ktorým schválili úpravu rozpočtu obce na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 5/2022 

podľa predloženého návrhu a súčasne sa uzniesli na čerpaní prostriedkov rezervného fondu obce 

v sume 3810 eur, na vykrytie výdavkov bežného rozpočtu v súlade s rozpočtovým opatrením č. 

5/2022.   
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5. Rôzne informácie starostu obce 

 

V rámci bodu Rôzne neodzneli žiadne informácie. 

6. Interpelácie poslancov 

Neboli predložené žiadne interpelácie na starostu obe.  

7. Diskusia 

 

Nikto z prítomných nemal príspevok do diskusie.  

8. Záver 
 

Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce  poďakoval prítomným za účasť a rokovanie 

ukončil o 19:00 hod.  

 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 23.12.2022 

 

 

 

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  2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného 

dňa 23.12.2022 
 

uznesenie č.22/2022 –  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 23.12.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 
 

uznesenie č.23/2022  –  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  2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  

 

Prítomní: 5 z 5  

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 
 

 

V Hornom Piale, dňa 23.12.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 
 

uznesenie č. 24/2022 - Obecné zastupiteľstvo  obce  Horný Pial  

a) prerokovalo  

návrh rozpočtového opatrenia č. 5/2022 na úpravu rozpočtu 

hospodárenia obce na rok 2022 

b)  schvaľuje 

úpravu rozpočtu hospodárenia obce za rok 2022 rozpočtovým 

opatrením č. 5/2022, 

c) schvaľuje  

čerpanie prostriedkov rezervného fondu obce v sume 3810,00 Eur za 

účelom vykrytia výdavkov bežného rozpočtu v súlade s § 21h  ods. (2) 

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

samosprávy a v súlade s rozpočtovým opatrením č. 5/2022.  

 

 Prítomní: 5 z 5  

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

 Proti: 0  

 Zdržal sa: 0  
 

 

 

V Hornom Piale, dňa 23.12.2022     Ľudovít Húdik, starosta obce 


