Zápisnica
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 9.6.2017
prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Návrh programu 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial
Návrh na vydanie rozhodnutia OZ o výmaze Miestneho národného výboru v Hornom Piale Drobnej prevádzkarne š.p., IČO: 00 000 146
Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce prítomných privítal a rokovanie zahájil o 17:05 hod. Konštatoval, že sú prítomní
všetci poslanci čím je zasadnutie uznášania schopné.
2. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce určil za zapisovateľku p. Adrianu Szántó a za overovateľa zápisnice p. Janu
Kissovú. Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia. Návrh programu
bol jednohlasne schválený. Návrh programu bol na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej
stránke obce zverejnený od 6.6.2017 do 09.6.2017.
3. Návrh na vydanie rozhodnutia OZ o výmaze Miestneho národného výboru v
Hornom Piale - Drobnej prevádzkarne š.p., IČO: 00 000 146
Obci bola doručená výzva Okresného súdu v Nitre, ktorou smeli boli upozornení, že v
Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Pšn 228/N je doteraz zapísaný Miestny národný
výbor v Hornom Piale so sídlom Horný Pial, IČO: 00 000 146 (ďalej len „MNV“). MNV bol
zapísaný do Podnikového registra Mestského súdu v Bratislave dňa 09.04.1991. Vo výpise z
obchodného registra je síce uvedená právna forma „štátny podnik“, ale v skutočnosti sa jedná o
„drobnú prevádzkareň MNV“. Drobné prevádzkarne boli zapisované do Podnikového registra
najmä podľa zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení neskorších predpisov (úplne
znenie zákona je zverejneného pod č. 157/1988 Zb.).
Podľa názoru súdu mali byť tieto drobné prevádzkarne vymazané z obchodného registra už po
roku 1990. Zákon o národných výboroch bol zrušený v zmysle § 31 bod 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Predmetný zákon nadobudol podľa § 32 účinnosť
dňom volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 1990. Prvé voľby do orgánov samospráv obcí sa
konali dňa 23. a 24.11.1990. Uvedeným dňom zo zákona zanikol Miestny národný výbor v Hornom
Piale a vznikla Obec Horný Pial, na ktorú v súlade s § 28 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. prešli
pôsobnosti, ktoré ku dňu účinnosti zákona patrili Miestnemu národnému výboru v Hornom Piale.
Pôsobnosti Miestneho národného výboru v Hornom Piale prešli na Obec Horný Pial aj v zmysle
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa zákona SNR č. 518/1990 Zb. o prechode
zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej
správy a orgány miestnej štátnej správy. Zo všetkých týchto zákonov vyplýva, že po 24.11.1990
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mal byť Miestny národný výbor v Hornom Piale (drobná prevádzkareň) vymazaný z obchodného
registra.
Návrh na výmaz sa podáva na Okresnom súde Nitra, Obchodný register. K návrhu na výmaz je
potrebné pripojiť aj rozhodnutie obecného zastupiteľstva o zrušení drobnej prevádzkarne s tým, že
všetky práva a záväzky drobnej prevádzkarne preberá obec (vyplýva to aj z citovaných zákonov).
V zmysle vyššie uvedeného obecné zastupiteľstvo jednohlasne rozhodlo o zrušení drobnej
prevádzkarne pri bývalom MNV v Hornom Piale a o prevzatí všetkých jej prípadných možných
práv a záväzkov.
4. Záver
Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 18:00
hod. rokovanie ukončil.

V Hornom Piale, dňa 09.6.2017
Zapísala: Adriana Szántó
Ľudovít H ú d i k
starosta obce

Overila :
Jana Kissová, poslankyňa :
...........................................
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UZNESENIE
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného
dňa 09.6.2017

uznesenie č. 148/2017 –

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s § 12 ods.5 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje
program 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Pial.
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 (Levák, Kissová, Maraček, Maračeková, Varga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 12.6.2017

uznesenie č.149/2017 –

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial v súlade s § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
A. prerokovalo
Výzvu Okresného súdu v Nitre na zrušenie Miestneho národného
výboru v Hornom Piale - drobnej prevádzkarne š.p.
B. schvaľuje
Zrušenie Miestneho národného výboru v Hornom Piale – drobnej
prevádzkarne š.p., so sídlom Horný Pial, IČO: 00 000 146, zapísaného
v Obchodnom registri odd. Pšn vložka č. 228/N, bez právneho
nástupcu a prevzatie všetkých
práv
a záväzkov drobnej
prevádzkarne.
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 (Levák, Kissová, Maraček, Maračeková, Varga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 12.6.2017

Ľudovít Húdik, starosta obce
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