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Z á p i s n i c a  
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 22.10.2021 

 

prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Program:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice 

3. Návrh programu   

4. Určenie zástupcov obce v Združení obcí Tekov juh – MERIDIAN 

5. Záver 

1. Otvorenie zasadnutia 
 

Starosta obce  privítal prítomných a rokovanie zahájil o 18:00 hod. Konštatoval, že sú prítomní 4 

poslanci OZ, čím 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 18.10.2021. 

4.  Určenie zástupcov obce v  Združení obcí Tekov juh - MERIDIAN 

 

 V súlade s uznesením obecného zastupiteľstva o vstupe obce do Združenia obcí – Tekov Juh – 

Meridián, je potrebné určiť dvoch zástupcov obce, ktorí budú v tomto združení obec Horný Pial 

zastupovať. Okrem starostu obce navrhujem schváliť ďalšiu osobu, ktorá bude zastupovať obec na 

rokovaniach združenia, a to   poslanca Ing. Mariána Húdika. 

Po prerokovaní starosta obce pristúpil k hlasovaniu, pričom návrh starostu jednomyseľne 

schválili.  

5. Záver 
 

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

ukončil o 18:35 hod.  

 

 

V Hornom Piale, dňa 22.10.2021 

 

 

Zapísala: Adriana Szántó 

 

 

 

Overila : Valéria Leváková                                    Ľudovít   H ú d i k  

                     starosta obce  
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U Z N E S E N I E 

z  18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného 

dňa 22.10.2021 
 

 

uznesenie č.156/2021–  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím poriadkom 

obecného zastupiteľstva       

 volí  
za členov návrhovej komisie pre rokovanie OZ dňa 22.10.2021 

poslancov p. Szántóovú, Maračeka, Húdika. 

 

Prítomní: 4 z 5  

Za: 4 (  Maraček, Húdik, Leváková, Szántóová)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 25.10.2021     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 
 

 

 

uznesenie č.157/2021 –  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  18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  

 

    Prítomní: 4 z 5  

    Za: 4 (  Maraček, Húdik, Leváková, Szántóová)    

    Proti: 0  

    Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 25.10.2021     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

uznesenie č. 158/2021 -   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   

osoby, ktoré budú zastupovať obec Horný Pial na rokovaniach 

Združenia obcí – Tekov juh – Meridián, a to:     Ľudovít Húdik, starosta 

obce a poslanec Ing. Marián Húdik. 
 

 
Prítomní: 4 z 5  

    Za: 4 (  Maraček, Húdik, Leváková, Szántóová)    

    Proti: 0  

    Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 25.10.2021     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 


