Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Píle dňa 14.10. 2020 o 1900
hod.
Prítomní:, Mgr. Filip Pudmarčík, Jana Herchlová, Ing. Emil Senneš,
Ospravedlnení: - Peter Nemček, Mgr. Iveta Balejčíková – hlavná kontrolórka
Zapisovateľ: Radovan Mičunek
Overujú: Mgr. Filip Pudmarčík, Ing. Emil Senneš,

Návrh programu:
1) odpovede na dopyty občanov
2) kontrola plnenia uznesení
3) informácie starostu obce
4) schválenie nadobudnutia nehnuteľnosti darom
5) diskusia / rôzne
6) záver
Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Následne predniesol návrh
programu podľa pozvánky a vyzval poslancov na návrhy zmien alebo doplnení programu.
Nakoľko neboli predložené žiadne doplňujúce návrhy starosta dal hlasovať o programe v
zmysle predloženého návrhu.
Hlasovanie: za -3 proti -0 zdržali sa-0
1. Odpovede na dopyty občanov
Na obec boli doručené 2 písomné dopyty, oba sa týkali žiadosti o zníženie dane a
poplatku za komunálny odpad.
2. Kontrola plnenia uznesení
Starosta skonštatoval, že všetky uznesenia z ostatných rokovaní sú splnené, pričom niektoré
sú v plnení. V plnení je uznesenia z minulého OZ, kde prebiehajú úkony k schváleným
prevodom pozemkov.
3. Informácie starostu obce
Starosta obce oboznámil poslancov o :


získaní hasičského vozidla IVECO daily do 5ročnej výpožičky od Ministerstva vnúrtra
SR



pokračovaní projekčných prác na rekonštrukcii Hasičskej zbrojnice

4. Schválenie nadobudnutia nehnuteľnosti darom
Starosta oboznámil poslancov s potrebou dodatočne schváliť v OZ prijatie daru a to pozemku
pod chodníkom, ktorý darovali obci členovia rodiny Šípkovej. Pre úspešný zápis kataster
vyžaduje doloženie uznesenia OZ. Poslanci OZ prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 19/2020 zo dňa 14.10. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení a druhej hlavy
zásad hospodárenia obce Píla
schvaľuje nadobudnutie nehnuteľnosti darom, pozemku p.č. 164/25 – zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúceho sa pod obecnou komunikáciou
Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom3

ZA-3 _/ZDRŽ- _/PROTI-

5. diskusia / rôzne
Starosta vyzval prítomných na námety do diskusie, z prítomných poslancov nepredniesol
nikto žiaden návrh.
7. Záver
Starosta poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí OZ a ukončil rokovanie OZ.
Zapísal: Radovan Mičunek………................................…………….....
Overili:
Mgr. Filip Pudmarčík…...…………..........................………………….......
Ing. Emil Senneš............................................……………………………….

