Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Píle dňa 31.3. 2016 o 18.00 hod.

Prítomní:, Mgr. Filip Pudmarčík, PaedDr. Zuzana Vaňková, Ing. Magdaléna Danihelová, Iveta Koleková
Ospravedlnení: Mária Jurišová, Mgr. Iveta Balejčíková – hlavný kontrolór obce
Zapisovateľ: Radovan Mičunek
Overujú: Ing. Magdaléna Danihelová, Mgr. Filip Pudmarčík
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

odpovede na dopyty občanov
kontrola uznesení
informácie starostu obce (výzva -PRV)
schválenie rozpočtu na rok 2016
záver

Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice a dal poslancom schváliť návrh programu (pozri hore).
Hlasovanie: za -4 proti -0 zdržali sa-0
1. Odpovede na dopyty obyvateľov
Neboli doručené žiadne otázky.
2. Kontrola uznesení
Starosta skonštatoval, že všetky uznesenia sú splnené.
3. Informácie starostu obce
Starosta informoval o podanej žiadosti o NFP na PPA s cieľom opravy a obnovy budovy ob.
úradu(rekonštrukcia strechy, zateplenie a výmena okien a dverí + fasáda)
4. schválenie rozpočtu na rok 2016
Starosta predložil polsancom rozpočet tak ako bol zverejnený aj navrhovanými zmenami v oblasti rekonštrukcie
Osvetovej besedy, ktoré boli navrhnuté poslancami OZ. Keďže tieto zmeny boli zapracované už do
zverejneného návrhu, dal starosta hlasovať o schválení zverejneného návrhu rozpočtu. Ešte pred hlasovaním
boli poslanci oboznámení so stanoviskom hl. kontrolórky.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 1/2016 zo dňa 31.3. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení
a/ berie na vedomie
• predložené Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Píla na rok 2016 a roky 2017, 2018
• návrh rozpočtu na rok 2016
b/ schvaľuje

•

rozpočet obce pre rok 2016 bez výhrad

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4 ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTINa základe prijatého uznesenia starosta konštatoval, že rozpočet obce na rok 2016 bol schválený.

5. záver
Starosta, ktorý viedol rokovanie OZ sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

Zapísal: Radovan Mičunek....................................
Overili:
Ing. Magdaléna Danihelová ...............................................................
Mgr. Filip Pudmarčík........................................................

