
 

Zmluva o založení združenia obcí na vybudovanie spoločnej 
vákuovej kanalizácie a ČOV 

Uzavretá podľa ustanovenia § 20 ods.1a § 20b Zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov 

 

 
 
Účastníci zmluvy: 
 
1. Obec Lesenice, zastúpená starostom obce  Ing.Ladislavom Majdánom, r. č., 
2. Obec Chrastince zastúpená starostom obce  Ing.Jozef Varga r. č., 
3. Obec Dolinka zastúpená starostom Ing.Zsolt Régi, r.č. 
4. Obec Ďurkovce zastúpená starostkou obce Evou Egryovou, r.č., 
5. Obec Kamenné Kosihy zastúpená starostom obce Ing.Ladislavom Pixiadesom, r.č. 
6. Obec Koláre zastúpená starostkou  obce Alžbera Grešinová, r.č. 
7. Obec Kosihy nad Ipľom zastúpená starostkou Silviou Košíkovou, r.č. 
8. Obec Kosihovce zastúpená starostkou obce Evou Gyurászovou,, r.č. 
9. Obec Malá Čalomija zastúpená starostom Miroslavom Hlačokom, r.č. 
10. Obec Opava zastúpená starostom obce Ján Krnáčom, r.č. 
11. Obec Seľany zastúpená starostom obce Pavlom Celengom, r.č. 
12. Obec Trebušovce zastúpená starostom obce Marekom Krnáčom, r.č. 
13. Obec Veľká Čalomija zastúpená starostom obce  Michalom Nagyom r.č. 

 
ďalej len v gramatickom tvare: „účastníci zmluvy“ 

 
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 o založení združenia obcí. 
 
 
 

P R E A M B U L A 
 

 Účastníci tejto zmluvy v snahe pokračovať v činnosti  predchádzajúceho združenia  
založeného podľa § 829 až 841 Obč. zákonníka  v príprave spoločnej projektovej 
dokumentácie na podtlakovú kanalizáciu, vydanie územného rozhodnutia a stavebného 
povolenia na stavbu a získanie finančných prostriedkov  z fondov EU a SR, výstavby 
kanalizačnej siete a ČOV a spoločného prevádzkovania kanalizácie a ČOV deklarujú snahu  
ďalej pokračovať  vo svojej činnosti a týmto sa rozhodli realizovať svoje aktivity pod novým 
subjektom s vlastnou právnou subjektivitou. 
 
 
 



Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 
 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 pod názvom 
 

„Odkanalizovanie Poiplia „ 
 

 ako samostatnú právnickú osobu v záujme dosiahnutia spoločného prospechu v zmysle 
ustanovenia § 1 ods.3 a § 20b/ a násl. Zákona č.369/1990 Zb. o Obecnom zriadení 
 
 
 

Článok II. 
Predmet činnosti 

 

 Predmetom činnosti združenia je starostlivosť o životné prostredie a jeho ochrana, 
podpora v získavaní finančných prostriedkov z fondov EÚ a SR na výstavbu podtlakovej 
kanalizácie , výstavby kanalizačnej siete a ČOV a jej realizácie, spoločné prevádzkovanie 
kanalizácie a ČOV. 

 Združenie sa zakladá na dobu neurčitú. 

Činnosť Združenia sa riadi platnými stanovami Združenia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 
tejto zmluvy. 
 

 

Článok III. 

Základné ustanovenia 
 

Názov združenia obcí je „Združenie obcí na vybudovanie spoločnej vákuovej 
kanalizácie a ČOV“. 
Sídlo združenia je  Obec Lesenice , Lesenice 221, 991 08 Lesenice. 
Účastníci zmluvy splnomocňujú starostu obce Ing. Ladislava Majdána, r.č. 6910238236 , 
narodený 23.10.1969 , Lesenice 40,  ktorý je zároveň osobou  oprávnenou konať v mene 
Združenia a podať návrh na registráciu Združenia obcí do 15 dní po nadobudnutí platnosti 
tejto zmluvy. 
 
 

 
Článok IV. 

Členstvo v združení 
 

 Členstvo v Združení je dobrovoľné a združenie je otvorené aj pre ďalšie obce . 
Podmienky  pristúpenia 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 V. 

Orgány združenia 
 

 Orgány združenia obcí, spôsob ich ustanovenia a ich pôsobnosť upravujú stanovy 
združenia obcí, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 
 
 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 
 

 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Združenie nadobúda právnu subjektivitu dňom 
registrácie na okresnom úrade. 

 Zmluvu možno meniť len písomnou formou po predchádzajúcej dohode účastníkov 
tejto zmluvy s riadne očíslovaným dodatkom. 

 Založenie Združenia obcí schválili obecné zastupiteľstvá všetkých účastníkov tejto 
zmluvy nadpolovičnou väčšinou poslancov, a to 

 
a/ Obecné zastupiteľstvo v Leseniciach uznesením číslo            dňa 
b/ Obecné zastupiteľstvo v Chrastinciach uznesením číslo         dňa 
c/ Obecné zastupiteľstvo v  Dolinke uznesením číslo.                 dňa 
d/ Obecné zastupiteľstvo v Ďurkovciach uznesením číslo  
e/ Obecné zastupiteľstvo v  Kamenných Kosihách  uznesením číslo  dňa   
f/ Obecné zastupiteľstvo v  Kolároch uznesením číslo          dňa 
g/ Obecné zastupiteľstvo v  Kosihách nad Ipľom uznesením číslo       dňa 
 h/ Obecné zastupiteľstvo  Kosihovciach  uznesením číslo           dňa 
i/ Obecné zastupiteľstvo v  Malej Čalomiji uznesením číslo    dňa 
k/ Obecné zastupiteľstvo v  Opave uznesením číslo        dňa  
l/ Obecné  zastupiteľstvo v Seľanoch  uznesením číslo    dňa  
m/ Obecné zastupiteľstvo v  Trebušovciach uznesením číslo    dňa   
n/ Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Čalomiji uznesením číslo    dňa    . 

 

 
 
 
 
V Leseniciach          dňa  
  
 
1/ Za obec Lesenice                       dňa                   
                                                                                                            Podpis  .................. 
 
 
 
2/Za obec Chrastince                   dňa                                                 
 
 



 
 
 
 
3/ Za obec Dolinka                        dňa                                                              
 
 
 
 
4/Za obec Ďurkovce                dňa                                                    
 
 
 
5/ Za obec Kamenné Kosihy   dňa  
 
 
 
6/ Za obec  Koláre                     dňa        
 
 
 
7/ Za obec Kosihy nad Ipľom    dňa      
 
 
 
8/ Za obec Kosihovce            dňa   
 
 
 
9/ Za obec Malá Čalomija  dňa  
 
 
 
10/ Za obec Opava            dňa   
 
 
 
 
11/ Za obec Seľany             dňa   
 
 
 
12/ Za obec Trebušovce          dňa  
 
 
 
13/ Za obec Veľká Čalomija   dňa  
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