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Uznesenie Obecného zastupiteľstva v     Píle č.   15/2022 zo dňa  13.12.2022  
Obecné zastupiteľstvo  obce Píla v zmysle §11, ods.4, písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení a na základe § 8 ods.5. zákona č. 539/ 2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v platnom 
znení

 schvaľuje

Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň pre obdobie rokov 2021 -2027, 
s výhľadom do roku 2030, ktorého súčasťou sú obce Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, 
Štefanová a Vištuk, ako svoj strednodobý strategický rozvojový dokument.

Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4     ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTI-

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v     Píle č.   16/2022 zo dňa  13.12.2022  
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle  § 9 a § 11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v 

platnom znení v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a zákonom 523/2004 Z.z.

schvaľuje rozpočtové opatrenie č. III./2022. : 

zmeny rozpočtu v príjmovej časti v zmysle predloženého návrhu (príloha č.1)

Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4     ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTI-

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v     Píle č.   17/2022 zo dňa  13.12.2022  
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle  § 9 a § 11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v 

platnom znení v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a zákonom 523/2004 Z.z.

schvaľuje rozpočtové opatrenie č. IV./2022. : 

zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti v zmysle predloženého návrhu (príloha č.2)

Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4    ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTI-  

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v     Píle č.   18/2022 zo dňa  13.12.2022  

Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe §6 a § 11 ods. 4 pís. g zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v 
znení zmien a doplnkov

a) berie na vedomie pripomienky podané k návrhu VZN 

b) schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla  č. 1/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady
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Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4    ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTI-  

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v     Píle č.   19/2022 zo dňa  13.12.2022  

Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe §6 a § 11 ods. 4 pís. g zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v 
znení zmien a doplnkov

a) berie na vedomie pripomienky podané k návrhu VZN 

b) schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla  č. 2/2022 o  nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi odpadoch podľa zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4    ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTI-  

starosta obce 
RNDr.Ing.Mgr.Radovan Mičunek, PhD. 
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