
 

Zmluva o založení združenia obcí 

 

 
Účastníci zmluvy – zakladatelia v 1/ až 12/ rade: 

 

1. Obec Bajka, IČO: 00800309, zastúpená starostom obce  Ing, Alojz Štrba,  

 

 

2. Obec Beša, IČO: 00306789, zastúpená starostom obce Miroslav Černák, 

 

 

3. Obec Dolný Pial, IČO: 00306916,  zastúpená starostom obce Bc. Róbert Potocký,  

 

 

4.  Obec Horný Pial, IČO: 00307017, zastúpená starostom obce Ľudovít Húdik,    

 

 

5.  Obec Iňa, IČO: 00307076., zastúpená starostom obce Jozef Rosipal,    

 

 

6.  Obec Jesenské, IČO: 31823998, zastúpená starostkou obce Eva Mozoličová,    

 

 

7.  Obec Lok, IČO: 00307211, zastúpená starostom obce Ján Márföldi,    

 

 

8.  Obec Lula, IČO: 00587559, zastúpená starostkou obce Mária Farkašová,    

 

 

9.  Obec Ondrejovce, IČO: 00587575, zastúpená starostom obce Jozef Bielokostolský,    

 

 

10.  Obec Tehla, IČO: 00587613, zastúpená starostom obce Ing. Tibor Taldík,    

 

 

11.  Obec Tekovský Hrádok, IČO: 00800333, zastúpená starostom obce Vojtech Ožvald,    

 

 

12.  Obec Veľký Ďur, IČO: 00307645, zastúpená starostom obce Ing Peter Benko,    

 

 

 

v zmysle ust. § 20 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zákon) 

 

u z a t v á r a j ú 

 

túto zmluvu a založení združenia obcí. 

 



Článok I 

Úvodné ustanovenia 

 

1.1.  Obec Bajka, obec Beša, obec Dolný Pial, obec Horný Pial, obec Iňa, obec Jesenské, obec 

Lok, obec Lula, obec Ondrejovce, obec Tehla, obec Tekovský Hrádok, obec Veľký Ďur,  

(ďalej len účastníci zmluvy) po schválení v obecných zastupiteľstvách a súhlase 

nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecných zastupiteľstiev všetkých účastníkov 

zmluvy v zmysle ust. § 20b zákona  zakladajú združenie obcí ako právnickú osobu. 

1.2.  Predmetom činnosti združenia je: 

1.2.1 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 Ďur v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch 

a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, ako aj uznesenia vlády SR č. 394 

z 11.06.2008 čl. 2, 

1.2.2  spolupráca v oblasti kultúry, zachovania tradícií regiónu, športu, cykloturistike a 

všeobecný rozvoj jednotlivých oblastí spoločenského života s cieľom zlepšiť 

podmienky života obyvateľov obcí – účastníkov zmluvy, 

1.2.3 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,  

1.2.4 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.).  

 

 

Článok II 

Základné ustanovenia 

 

2.1.  Názov združenia obcí je Združenie obcí Tekov JUH - MERIDIEM 

2.2.  Sídlo združenia je  Obec Lok, Obecný úrad Lok,  Poštová ulica 23, PSČ 935 38 

2.3. V mene združenia obcí je oprávnený konať predseda združenia. 

2.4. Prvým predsedom združenia je: Ján Márföldi, nar. 23.8.1974,  Bajkovská 5    

2.5 Účastníci zmluvy splnomocňujú Bc. Róberta Potockého, nar. 27.12.1961, Družstevná 

189/14, 93537 Dolný Pial, podať návrh na registráciu združenia obcí po nadobudnutí platnosti 

a účinnosti tejto zmluvy. 

 

 

Článok III 

Členstvo v združení 

 

3.1. Členstvo v združení je dobrovoľné, združenie je otvorené a motivované predmetom 

činnosti združenia.  

3.2. Na pristúpenie ďalšej obce do združenia, zánik združenia obcí, ako aj práva a povinnosti 

členov združenia upravujú stanovy združenia obcí, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy. 

 

 



Článok IV 

Orgány združenia 

 

 Orgány združenia obcí, spôsob ich ustanovenia a ich pôsobnosť upravujú stanovy 

združenia obcí. 

 

 

Článok V 

Záverečné ustanovenia 

 

5.1. Zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Združenie nadobúda právnu subjektivitu dňom 

registrácie na okresnom úrade v Nitre. 

5.2. Zmluvu možno meniť len písomnou formou po predchádzajúcej dohode účastníkov tejto 

zmluvy. 

5.3 Založenie združenia obcí schválili obecné zastupiteľstvá všetkých účastníkov tejto zmluvy 

nadpolovičnou väčšinou poslancov, a to 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Bajka, uznesením č. 137/2021,  zo dňa 20.09.2021 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Beša, uznesením č. 125/2021,   zo dňa 09.09.2021 

c) Obecné zastupiteľstvo obce Dolný Pial, uznesením č. 204 – OcZ 22/VIII/2021, zo dňa       

30.8.2021 

d) Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial, uznesením č. 155/2021,  zo dňa 17.09.2021 

e) Obecné zastupiteľstvo obce Iňa, uznesením č. 15/9-2021, zo dňa 03.09.2021 

f) Obecné zastupiteľstvo obce Jesenské, uznesením č. 5/2021, zo dňa 21.10.2021 

g) Obecné zastupiteľstvo obce Lok, uznesením č. 45/2021, zo dňa 08.09.2021 

h) Obecné zastupiteľstvo obce Lula, uznesením č. 41/2021, zo dňa 27.09.2021 

i) Obecné zastupiteľstvo obce Ondrejovce, uznesením č. 89/2021,  zo dňa 30.09.2021 

j) Obecné zastupiteľstvo obce Tehla, uznesením č. 71/21/2021, zo dňa 29.09.2021 

k) Obecné zastupiteľstvo obce Tekovský Hrádok, uznesením č. 20/2021, zo dňa 04.10.2021 

l)  Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Ďur, uznesením č. 220/22/2021, zo dňa 23.09.2021 

 

5.4  Zmluva je vyhotovená v 16 – ich vyhotoveniach, pričom každý účastník obdrží jeden 

exemplár, dva pre potreby registrácie združenia a dva pre potreby združenia. 

 

 

V Hornom Piale  dňa 09.02.2022 

 

 

........................................................... 

Obec Bajka 

 

 

........................................................... 

Obec Beša 

 



 

........................................................... 

Obec Dolný Pial 

 

 

........................................................... 

Obec Horný Pial 

 

 

............................................................ 

Obec Iňa 

 

 

............................................................... 

Obec Jesenské 

 

 

............................................................... 

Obec Lok 

 

 

................................................................ 

Obec Lula 

 

 

................................................................ 

Obec Ondrejovce 

 

 

................................................................ 

Obec Tehla 

 

 

................................................................ 

Obec Tekovský Hrádok 

 

 

................................................................. 

Obec Veľký Ďur 

 


