Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Píle dňa 25.06. 2021 o 1900
hod.
Prítomní: Jana Herchlová, Ing. Emil Senneš, Peter Nemček
Ospravedlnení: Mgr. Filip Pudmarčík, Mgr. Iveta Balejčíková – hlavná kontrolórka,
Zapisovateľ: Radovan Mičunek
Overujú: Peter Nemček, Jana Herchlová

Návrh programu:
1) odpovede na dopyty občanov
2) kontrola plnenia uznesení
3) informácie starostu obce
4) schválenie záverečného účtu obce Píla za rok 2020
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
Písomne neboli podané žiadne podnety od občanov.

2. Kontrola plnenia uznesení
Starosta skonštatoval, že všetky uznesenia z ostatných rokovaní sú splnené, pričom niektoré
sú ešte v plnení.
3. Informácie starostu obce
Starosta informoval, že boli dokončené chodníky na cintoríne, v ostatných projektoch
nenastal žiadny posun. Obec získala ponuku na parkovanie pred cintorínom, ktorá bola zatiaľ
nelacnejšia, preto obec zaslala objednávku na vypracovanie tejto PD.
Začala sa príprava projektu parku pri Hámri. Na rekonštrukciu PZ čakáme na vydanie
stavebného povolenia.
Starosta informoval o náraste prác na asfaltovanie ulíc, nakoľko pôvodný odhad 8t bol
nakoniec až 18ton. Podstatné je, že najväčšie výtlky sú zaplátené a ľudia si už nebudú rozbíjať autá.

4. Schválenie záverečného účtu obce Píla za rok 2020
Starosta oboznámil poslancov so záverečným účtom obce Píla za rok 2021, ktorý pripravila
pani Hoffmannová. Správnosť záverečného účtu potvrdila aj p. hlavná kontrolórka. Starosta prečítal
uznesenie a dal o ňom hlasovať.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 9/2021 zo dňa 25.06. 2021
Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe § 18f ods. 1 písm c) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení zmien a doplnkov a v zmysle platných zásad hospodárenia obce Píla
a,

berie na vedomie : stanovisko hlavnej kontrolórky obce Píla k záverečnému účtu obce Píla za rok 2020

b,
schvaľuje : záverečný účet obce Píla za rok 2020 bez výhrad a použitie prebytku na tvorbu rezervného
fondu vo výške 27 489,45 €
Počet poslancov s mandátom: 3
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3 ZA-3 _/ZDRŽ- _/PROTI-

5. Diskusia / rôzne
Poslanec Senneš sa dotazoval ohľadom stretnutia s povodím. Starosta ozrejmil, že sa jednalo
o stretnutie so zástupcami SVP, Lesov a ŠOP ohľadom prípravy vybudovania dvoch poldrov v rámci
protipovodňovej ochrany obce Píla. Poldre by mali byť vybudované v zmysle pôvodnej štúdie
vypracovanej profesorom Šoltészom. Stretnutie sa konalo symbolicky v deň výročia povodne
7.6.2021. Starosta tiež informoval o konaní protipovodňových prehliadok, v rámci ktorých boli
skontrolované aj niektoré opatrenia budované obcou po povodni v roku 2011.

6. Záver
Starosta poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí OZ a ukončil rokovanie OZ.

Zapísal: Radovan Mičunek………................................…………….....
Overili:
Peter Nemček…...…………..........................…………………....…….
Jana Herchlová............................................……………………

