Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Píle dňa 30.6. 2017 o 20.30 hod.

Prítomní: PaedDr. Zuzana Vaňková, Mária Jurišová, Mgr. Filip Pudmarčík, Mgr. Iveta
Balejčíková – hlavná kontrolórka
Ospravedlnení: Ing. Magdaléna Danihelová, Iveta Koleková
Zapisovateľ: Radovan Mičunek
Overujú: PaedDr. Zuzana Vaňková, Mgr. Filip Pudmarčík
Program:
1) odpovede na dopyty občanov
2) kontrola plnenia uznesení
3) informácie starostu obce
4) schválenie záverečného účtu za rok 2016
5) schválenie odpredaja časti obecného pozemku
6) rôzne
7) záver
Zápisnica
Starosta obce určil určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Následne prdniesol návrh
programu totožný s pozvánkou a vyzval poslancov na návrhy na zmeny a doplnenie
rokovania. Nakoľko neboli vznesené žiadne 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 eviduje jedninný dopyt ohľadom kúpy obecného pozemku, ktorý bude
samostaným bodom rokovania.
2. Kontrola uznesení
Starosta skonštatoval, že všetky uznesenia z roku 2016 sú už splnené a tiež sa podarilo splniť
uznesenia z roku 2017 s výnimkou tých z ostatného rokovania pod č. .7-9/2017, ktoré sú v
plnení.
Uznesenia sú zverejnené na internetovej stránke obce.

3. Informácie starostu obce
•
•
•

Obec sa opätovne zapojí do výzvy z programu rozvoja vidieka z opatrenia 7.4.
na obnovu OÚ (zatelenie a výmena okien a dverí).
Obec podala žiadosť na Úrad vlády na dobudovanie detského ihriska v MŠ
Obec stále rieši problém s nedostatkom pracovníkov z úradu práce pre obecné
služby

4. Schválenie záverečného účtu za rok 2016
Starosta vyzaval hl. kontrolórku aby poslancov obvoznámila so stanoviskom k záverečnému
účtu obce. Hl. kontrolórka oboznámila OZ so svojim stanoviskom a zároveň priblížila niektoré
údaje zo záverečného účtu obce za rok 2016.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 10/2016 zo dňa 30.6. 2017
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 2016

b,
schvaľuje : záverečný účet obce Píla za rok 2016 a použitie zostatku fin. operácií na tvorbu rezervného
fondu vo výške 6123€
Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom3

ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-

5. Schválenie odpredaja časti obecného pozemku
Na základe žiadosti manželov Jurčíkových o kúpu časti pozemku v majetku obce a
predloženého geometrického plánu 021/2017 vypracovaného Ing. Jurajom Nemcom dal
starosta hlasovať o predaji.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 11/2017 zo dňa 30.6. 2017
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 11 ods.4 písm. a) zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom
znení
v súlade so zákonom 138/1991 Zb. v znení zákona 258/2009Z.z o majetku obcí
a) schvaľuje predaj obecného majetku podľa §9a ods. 8 písm. e) hodného osobitného zreteľa parcely č.
148/3 zast. plocha o výmere 68m2 podľa návrhu GP č. 021/2017 vyhotoveného geodetom Ing. Jurajom Nemcom
Mgr. Hane Jurčíkovej rod. Hančíkovej a Ing. Lukášovi Jurčíkovi
Za osobitný zreteľ sa považuje: užívanie nehnuteľnosti, zosúladenie právneho a skutkového stavu, susediaca
nehnuteľnosť malej výmery a zcelovanie pozemkov
b) stanovuje cenu na 10,-€/m2
Počet poslancov s mandátom: 5

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3

ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-

6. Rôzne
•

príprava občaníka v júli

•

upozornenie na projekt Inštitútu finančnej politiky: nesprávne interpretované
údaje, ktoré dávajú skreslený obraz o efektivite malých obcí

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

Zapísal: Radovan Mičunek……….......................................
Overili:
PaedDr. Zuzana Vaňková...............................................…

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

