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Z á p i s n i c a 
Z 3. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale, konaného  

dňa  15. júna 2012 

 

prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 

program:  

 

1. Zahájenie a schválenie programu zasadnutia  

2. Prerokovanie vystúpenia obce zo združenia Tatiar 

3. Diskusia 

4. Uznesenie 

5. Záver 

 

1.  Otvorenie 

Prítomných poslancov privítal a mimoriadne  zasadnutie viedol starosta obce. Konštatoval, že 

sú prítomní všetci členovia zastupiteľstva, čím je zasadnutie uznášania schopné.  Informoval 

prítomných o dôvode zvolania mimoriadneho zasadnutia a programe rokovania. Program rokovania 

poslanci jednohlasne schválili. 

 

2.  Prerokovanie vystúpenia obce zo Združenia Tatiar 
 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o rokovaní so starostami okolitých obcí 

ohľadne triedeného zberu komunálneho odpadu. Nakoľko Združenie obcí pre separovaný zber  

Tatiar Pukanec je od našej obce značne vzdialené, odvoz vytriedeného odpadu z našej obce je nás 

nerentabilné. V poslednom období bol odvoz vytriedeného odpadu riešený v spolupráci s obcou 

Dolný Pial, kam bol z nášho zberného dvora odpad odvážaný a odtiaľ ďalej likvidovaný. Preto 

navrhujem obecnému zastupiteľstvu, aby sa uznieslo, že obec Horný Pial k 1.7.2012 vystúpi zo 

Združenia Tatiar Pukanec a bude naďalej pokračovať v spolupráci s obcou Dolný Pial. Podmienky 

spolupráce budú ukotvené v zmluve.  Poslanci obecného zastupiteľstva voči návrhu starostu obce 

nemali námietky.  

     

3.  Diskusia 
 

V diskusii  sa nikto nevyjadril.  
   

4.  Uznesenie 

     Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 

5.  Záver 

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

ukončil. 

 

V Hornom Piale, dňa 15.6.2012 

Zapísala: Adriana Szántó 

 

Overili: 

 

 

 

 Milena Balážová       Ľudovít Húdik  

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

Z 3. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale zo  dňa 15.6.2012 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Piale : 

 

  

 

 

 

Uznesením č. 8/2012 schvaľuje vystúpenie obce Horný Pial zo Združenia obcí pre separovaný 

zber TATIAR  k 1.7.2012. 

 

       Za: 5 

      Proti: 0 

       Zdržal sa: 0 

  

  

 

 

V Hornom Piale, dňa 15.6.2012 

 

 

 

 

        Ľudovít   H ú d i k  

           starosta obce  


