
Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Píle dňa 27.02. 2018 o 1900 hod.

Prítomní:, Mgr. Filip Pudmarčík, Ing. Magdaléna Danihelová, PaedDr. Zuzana Vaňková,

Ospravedlnení: Iveta Koleková, Mária Jurišová,  Mgr. Iveta Balejčíková – hlavná kontrolórka

Zapisovateľ: Radovan Mičunek

Overujú:   Mgr. Filip Pudmarčík, PaedDr. Zuzana Vaňková,

Program:

1) odpovede na dopyty občanov

2) kontrola plnenia uznesení

3) schválenie uznesenia k žiadosti o dotáciu na zmeny a doplnky ÚP obce

4) záver

Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Následne predniesol návrh 
programu podľa pozvánky a vyzval poslancov na návrhy na zmeny a doplnenie rokovania. 
Nakoľko neboli vznesené iné návrhy na zmeny či doplnenia starosta dal hlasovať o programe.

Hlasovanie:  za -3   proti -0    zdržali sa-0

1. Odpovede na dopyty občanov

Obecný úrad neevidoval pred rokovaním žiadne požiadavky od občanov.

2. Kontrola uznesení

V  tomto  bode  starosta  oboznámil  zastupiteľstvo  s  aktuálnym  stavom  plnenia  prijatých 
uznesení z predošlých rokovaní OZ.

3. Informácie starostu obce

V tomto bode starosta oboznámil  zastupiteľstvo s  aktuálnou činnosťou obecného úradu. 
Informoval o zámere podania projektu na Zmeny a doplnky územného plánu obce. K tejto  
problematike je potrebné schváliť uznesenie v ďalšom bode rokovania, pre potreby prílohy k 
tejto žiadosti.

4. schválenie uznesenia k žiadosti o dotáciu na zmeny a doplnky ÚP obce

Starosta informoval poslancov, že pre potreby podania žiadosti o dotáciu na ZaD ÚP obce je 
potrebné schváliť uznesenie, ktoré je povinnou prílohou k žiadosti o dotáciu na ministerstve 
dopravy. Poslanci OZ schválili predložený návrh uznesenia v znení):



Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 1/2018 zo dňa 27.2. 2018

Obecné zastupiteľstvo v Píle  v zmysle § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
v platnom znení a v nadväznosti na § 11, ods. 4, písm. c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom  
znení 

súhlasí že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky 
od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

Počet poslancov s mandátom: 5

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3     ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-

4. Záver

V závere sa starosta opýtal prítomných či by chceli predniesť nejakú tému v rámci rôzneho. 
Nakoľko nebola do rôzneho predložená žiadna téma, či pripomienka, starosta poďakoval 
poslancom za účasť na zasadnutí OZ a ukončil rokovanie OZ.

Zapísal: Radovan Mičunek……….......................................

Overili:

Mgr. Filip Pudmarčík.......................…………………........................…

PaedDr. Zuzana Vaňková........................................................


