
Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v  Píle dňa 8.8. 2019 o 2000 hod.

Prítomní: Mgr. Filip Pudmarčík, Peter Nemček , Jana Herchlová, Ing. Emil Senneš

Ospravedlnení: Mgr. Iveta Balejčíková – hlavná kontrolórka 

Zapisovateľ: Radovan Mičunek

Overujú:      Mgr. Filip Pudmarčík, Ing. Emil Senneš

Návrh programu:

    1) odpovede na dopyty občanov

    2) kontrola plnenia uznesení

    3) informácie starostu obce

    4) schválenia poskytnutia preklenovacie úveru na financovanie rekonštrukciu OÚ

    5) diskusia / rôzne 

    6) záver

Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Následne predniesol návrh 
programu podľa pozvánky a vyzval  poslancov na návrhy na zmeny a doplnenie programu 
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

Starosta oboznámil prítomných, že k dnešnému dňu nie je evidovaný žiaden podnet na obci  
Píla od občanov obce.

2. Kontrola uznesení

Starosta postupne oboznámil poslancov s prijatými uzneseniami a skonštatoval,  že všetky 
uznesenia z ostatných rokovaní sú splnené alebo v plnení.

3. Informácie starostu obce (dotácie, odpady, realizácie investičných akcií)

Starosta obce oboznámil  poslancov o aktuálnom postupe prác na rekonštrukcii  obecného 
úradu a stave ostatných projektov.

4. schválenia poskytnutia preklenovacie úveru na financovanie rekonštrukciu OÚ

Starosta  obce  oboznámil  poslancov  o  potrebe  schválenia  uznesenia  na  čerpanie 
preklenovacieho úveru na rek. OÚ. Ukázal poslancom ponuky na poskytnutie úveru z dvoch 
bánk a tiež žiadosť o zaslanie podmienok do trtej banky, ktorá nereagovala na výzvu obce. Na 
základe  vyhodnotenia  dvoch  ponúk  z  Prima  banky  a  Slovenskej  sporiteľne,  výhodnejšie 



podmienky ponúka Prima banka. Starosta prečítal návrh uznesenia a a požiadal poslancov 
aby o ňom hlasovali. 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 11/2019 zo dňa 8.8. 2019

Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. b) Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 

a) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu úveru

schvaľuje  

b)    prijatie Municipálneho úveru – Eurofondy (ďalej len „úver“)  vo výške  76 000,00 €

poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika,  
IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, 
Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok v zmysle infdikatívnej ponuky 

c) vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z 
prijatého úveru,  vrátane možnosti vystavenia vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia  
poskytnutého zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru.

Počet poslancov s mandátom: 4

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom4    ZA-4  _/ZDRŽ-___/PROTI-

5. diskusia / rôzne

Do diskusie sa nikto neprihlásil.

6. Záver

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

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

Overili:

Ing. Emil Senneš……………………..........................………………….......

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


