Zápisnica
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 12.04.2016
prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce
2. Schválenie programu 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial
predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
3. Prerokovanie návrhu projektu rekonštrukcie a modernizácie verejného
osvetlenia
4. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce prítomných privítal a zasadnutie zahájil o 18:00 hod. Konštatoval, že z 5
členov OZ sú prítomní 5 poslanci, čím je zasadnutie uznášania schopné
2.

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

Starosta obce informoval prítomných s dôvodom zvolania mimoriadneho zasadnutia a
o návrhu programu, ktorým je jeden bod rokovania, a to prerokovanie ponuky na realizáciu
projektu nového verejného osvetlenia. Návrh programu bol jednohlasne schválený s počtom 5 z 5
prítomných.
3. Prerokovanie návrhu projektu na rekonštrukciu a modernizáciu verejného
osvetlenia v obci
Starosta obce informoval poslancov o novej ponuke a návrhu koncesnej zmluvy od
spoločnosti Grep Slovakia s.r.o. Komárno na realizáciu rekonštrukcie a modernizácie verejného
osvetlenia, ktorá je iná oproti predošlej z decembra 2015 tým, že ponúkajú kvalitnejšie svietidlá
Tungram-Schréder, u ktorých sa predpokladá ešte vyššia finančná úspora, ako pri verzii Filips.
Poslanci sa jednoznačne zhodli, že realizácia projektu je výhodná, nakoľko pri podpise koncesnej
zmluvy do 18.4.2016 nie je potrebné výberové konanie na dodávateľa a hlasovaním realizáciu
projektu a podpísanie koncesnej zmluvy jednohlasne schválili.
4. Záver
Nakoľko na programe nebol iný bod rokovania, starosta obce sa poďakoval prítomným za
účasť a o 18:40 hod. rokovanie ukončil.
V Hornom Piale, dňa 12.04.2016
Zapísala: Adriana Szántó
Ľudovít H ú d i k
starosta obce
Overila :
Jana Kissová, poslankyňa
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UZNESENIE
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného
dňa 12.04.2016

uznesenie č.75/2016 –

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
A/ schvaľuje
uzatvorenie koncesnej zmluvy o rekonštrukcii a modernizácii verejného
osvetlenia a o prevádzke a údržbe zariadení verejného osvetlenia v obci
Horný Pial so spoločnosťou GREP SLOVAKIA spol. s r.o. IČO 44 078
129, so sídlom 945 01 Komárno, Komenského 22, spoločnosť zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
21980/N, na základe ponuky spoločnosti
(koncesná zmluva tvorí prílohu uznesenia).
B/ žiada starostu
uzatvoriť koncesnú zmluvu v súlade s bodom A/ tohto uznesenia
Termín: do 18.4.2016
Prítomní: 5 z 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 12.04.2016

Ľudovít Húdik, starosta obce
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