Zápisnica
z 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 17.09.2021
prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
Schválenie programu 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial
Návrh na vstup obce do Združenia obcí Tekov juh – MERIDIAN
Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce privítal prítomných a rokovanie zahájil o 18:00 hod. Konštatoval, že sú prítomní
všetci 5 poslanci OZ, takže je zasadnutie 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 Szántóová,
Húdik, Maraček.
3.

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia. Poslanci program
rokovania jednohlasne schválili. Ku schválenému programu neboli žiadne návrhy na
doplnenie. Návrh programu bol na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej stránke obce
zverejnený dňa 14.9.2021.

4. Návrh na vstup obce do Združenia obcí Tekov juh - MERIDIAN
V súlade s predchádzajúcimi rokovaniami starostov okolitých obcí sme sa vzájomne rozhodli
na vytvorení združenia obcí, za účelom spolupráce a vzájomnej pomoci pri všetkých úkonoch
potrebných na prípravu, realizáciu stavby, spravovanie a prevádzku ČOV a kanalizačnej siete pre obce
Bajka, Beša, Dolný Pial, Horný Pial, Iňa, Jesenské, Lok, Lula, Ondrejovce, Tehla, Tekovský Hrádok a
Veľký Ďur, ďalej v oblasti kultúry, zachovania tradícií regiónu, športu, cykloturistike a všeobecný
rozvoj jednotlivých oblastí spoločenského života s cieľom zlepšiť podmienky života obyvateľov obcí,
v oblasti starostlivosti o životné prostredie, spočívajúce v zameraní na triedený zber, riešenie vývozu
a uskladnenia TKO a na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
produkovaných v domácnostiach zo záhrad a na pozemkoch obcí tvoriacich združenie obcí a spoločne
sa podieľať na združovaní a získavaní finančných prostriedkov potrebných na realizáciu vytýčených
cieľov. Poslanci obdržali návrh stanov združenia, návrh zmluvy a tabuľku s výpočtom jednorazového
príspevku obcí na štúdiu pre projektovú dokumentáciu kanalizácie podľa počtu obyvateľov. Vklad
našej obci by bol v sume 1014,00 eur. Po prerokovaní starosta obce pristúpil k hlasovaniu, pričom
vstup obce do združenia a úhradu príspevku poslanci jednomyseľne schválili.
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5.

Záver

Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
ukončil o 18:35 hod.

V Hornom Piale, dňa 17.09.2021

Zapísala: Adriana Szántó

Overil : Valéria Leváková

Ľudovít H ú d i k
starosta obce
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UZNESENIE
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného
dňa 17.09.2021
uznesenie č.153/2021–

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím poriadkom
obecného zastupiteľstva
volí
za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa 17.09.2021
poslancov p. Szántóovú, Maračeka, Húdika.
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 ( Maraček, Zukalová, Húdik, Leváková, Szántóová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 20.09.2021

uznesenie č.154/2021 –

Ľudovít Húdik, starosta obce

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 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 ( Maraček, Zukalová, Húdik, Leváková, Szántóová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 20.09.2021
uznesenie č. 155/2021 -

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial v súlade s § 11 ods. 4 písm. b)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. po prerokovaní
schvaľuje
A) vstup Obce Horný Pial do združenia obcí Tekov juh – MERIDIAN,
v zložení – Bajka, Beša, Dolný Pial, Horný Pial, Iňa, Jesenské, Lok,
Lula, Ondrejovce, Tehla, Tekovský Hrádok, Veľký Ďur, ktorého
predmetom činnosti bude:
 spolupráca a vzájomná pomoc pri všetkých úkonoch potrebných na
prípravu, realizáciu stavby, spravovanie a prevádzku ČOV
a kanalizačnej siete pre obce Bajka, Beša, Dolný Pial, Horný Pial,
Iňa, Jesenské, Lok, Lula, Ondrejovce, Tehla, Tekovský Hrádok
a Veľký Ďúr v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných
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vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, ako aj
uznesenia vlády SR č. 394 z 11.06.2008 čl. 2,
v oblasti kultúry, zachovania tradícií regiónu, športu, cykloturistike
a všeobecný rozvoj jednotlivých oblastí spoločenského života
s cieľom zlepšiť podmienky života obyvateľov obcí – účastníkov
zmluvy,
starostlivosť o životné prostredie, spočívajúce v zameraní na triedený
zber, riešenie vývozu a uskladnenia TKO a na predchádzanie vzniku
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov produkovaných
v domácnostiach zo záhrad a na pozemkoch obcí tvoriacich
združenie obcí,
spoločne sa podieľať na združovaní a získavaní finančných
prostriedkov potrebných na realizáciu vytýčených cieľov. (alebo iný
účel v súlade s ust. § 20b ods. 4 zákona č. 453/2001 Z. z.).

B) zmluvu o založení združenia obcí Tekov juh - MERIDIAN, so sídlom
OcÚ Lok, Poštová ulica 23, PSČ 935 38, Lok, ktorej neoddeliteľnou
súčasťou sú Stanovy združenia, a ktorej účastníkmi sú obce Bajka,
Beša, Dolný Pial, Horný Pial, Iňa, Jesenské, Lok, Lula, Ondrejovce,
Tehla, Tekovský Hrádok, Veľký Ďur,
C) jednorazový členský príspevok pre združenie Tekov juh –
MERIDIAN /podiel obce na Štúdii pre projektovú dokumentáciu/, v
sume 1014,- €,
D) zadanie obstarávania na dodávateľa
štúdie pre projektovú
dokumentáciu „Verejná kanalizácia a čistiareň odpadových vôd pre
obce Bajka, Beša, Dolný Pial, Horný Pial, Iňa, Jesenské, Lok, Lula,
Ondrejovce, Tehla, Tekovský Hrádok, Veľký Ďur.
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 ( Maraček, Zukalová, Húdik, Leváková, Szántóová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 20.09.2021

Ľudovít Húdik, starosta obce
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