Obecné zastupiteľstvo v Píle
Zápisnica
napísaná na 5. verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Píle konanom
dňa 30. augusta 2019 v zasadačke Obecného úradu Píla.
Prítomní poslanci:

1.
2.
3.
4.
5.

Ospravedlnení:

0

Ing. Aláč Ján
Šatara Peter
Mgr. Lenka Vaľková
Pavol Stankovič
Stanka Uhrinová

Ostatní prítomní a občania v počte: 1
Zapisovateľ:

Ing. Ján Aláč

Overovatelia:

Pavel Stankovič, Mgr. Lenka Vaľková

1. Otvorenie
Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril a viedol
Ing. Ľubomír Aláč, starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných poslancov OZ
Starosta obce skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ

a

zasadnutie je uznášania schopné. Potom ich oboznámil s programom rokovania, ktorý prečítal
z pozvánky. Vyzval ich, aby sa vyjadrili k programu rokovania, ktorý obdržali na pozvánke,
resp. ho doplnili. Keďže nikto z prítomných nemal pripomienky k programu dal o programe
rokovania hlasovať. Na základe výsledkov hlasovania

poslanci program

jednohlasne

schválili.
Hlasovanie k bodu č. 1
Prítomní poslanci
5

Za
5

Proti
0

Zdržalo sa
0

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Starosta obce za zapisovateľa určil Ing. Jána Aláča, poslanca OZ, a za overovateľov
zápisnice Pavel Stankovič a Mgr. Lenka Vaľková, poslancov OZ.

3. Správa o plnení uznesení z minulého zasadnutia OZ.
Správu o plnení uznesení z minulého zasadnutia OZ predniesol starosta obce a bolo
konštatované, že uznesenia boli naplnené v plnom rozsahu. Starosta obce v tomto bode
informoval poslancov OZ, že požiadavka na zberné nádoby – separovaný zber bola vybavená
kladne avšak až po 4 mesiacoch a jej plnenie nie je 100 %centné. Na základe žiadosti sme

obdržali 2 nové nádoby na plasty 2x 1 100 l a jednu nádobu na sklo 1x 1100 l. Ďalej starosta
obce informoval, že LSR š.p. Kriváň dajú na čistenie povodňových nádrží 250EUR. Za
uvedené peniaze sa dajú povodňové nádrže iba vykosiť a poriadiť ich po kosení. Starosta
obce ďalej informoval o nutnosti opravy miestnej zvonice - obitý starý obklad bol odvezený
a hľadá sa možnosť a spôsob rekonštrukcie.

4. Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 3000
eur

na

bežný

účet

za

účelom

spolufinancovania

projektu

rekonštrukcie vykurovania v budove obecného úradu.
Starosta obce informoval poslancov OZ o realizácii projektu rekonštrukcii
vykurovania v budove obecného úradu a potrebe spoluúčasti pri financovaní projektu.
Potrebný prevod fin. prostriedkov na spolufinancovanie - vykurovanie OÚ vo výške 3000
eur. Aby sme sa spratali do rozpočtu musíme svojpomocne vymontovať staru vykurovaciu
pec a staré výhrevné telesá a taktiež rozvody vykurovania. Poslanci po rozsiahlej diskusii
k uvedenému bodu jednoznačne schválil prevod fin. prostriedkov za účelom realizácie
uvedeného projektu.
Hlasovanie k bodu č. 4
Prítomní poslanci
5

Za
5

Proti
0

Zdržalo sa
0

5. Rôzne.
Starosta- Informoval o dňoch obce Píla. Dotácia 900 EUR spoluúčasť 150EUR
dopadlo to dobre. Niečo tomu chýbalo treba uvažovať o zmene priebehu osláv hlavne medzi
programom a zábavou.
Starosta- Informoval o priebehu nohejbalového turnaja bolo 8 mužstiev a spotrebovalo
sa pri grilovaní 18kg mäsa a 7kg hranoliek zvlášť poďakovanie si zaslúži Baláž Ondrej a
Ľubomír Ľupták za prípravu jedla na grile.
Mgr. Vaľková - Organizuje sa zájazd do Bojníc pre občanov obce Píla dňa 7.09.2019
kapacita 53 miest
Starosta - Bude nainštalovaný spínač na osvetlenie obce podľa východu a západu slnka
– astrospínač na verejnom osvetlení.
Káka Miroslav- zaplavovanie cesty od miestnej časti Kopaň a nános zeminy po každom
daždi.
Starosta- získali sa financie na opravu miestnych komunikácii.Ďalej na základe žiadosti
budú Stredoslovenskou energetikou prehodnotené možnosti výmeny stĺpov pre rozvod el.
energie v hornej časti obce - Hereška.

Starosta- Marian Oravec bude na OÚ 20 hod za týždeň o bude nás to stáť 80EUR za
mesiac je to na 9 mesiacov v spolupráci s ÚPSVAR Lučenec.

6. Diskusia.
Nakoľko prítomní poslanci k jednotlivým prejednávaným bodom už zaujali stanoviská
v rozprave v rôznom a do diskusie už nemali žiadne námety a návrhy, preto starosta diskusiu
ukončil

7. Návrh na uznesenie.
Starosta obce predniesol zasadnutiu OZ návrh na uznesenie.
Hlasovanie k bodu č. 7
Prítomní poslanci
5

Za
5

Proti
0

Zdržalo sa
0

8. Záver.
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a 5. verejné OZ ukončil.

Overovatelia:

Pavel Stankovič

Mgr. Lenka Vaľková

Zapísal:

Ing. Ján Aláč

...................

....................

......................

UZNESENIA
z obecného zastupiteľstva obce Píla
zo dňa 30. 08. 2019

Uznesenie č. 29
Obecné zastupiteľstvo v Píle
k bodu programu č. 1., 2. a 3.
A: k o n š t a t u j e , ž e
1.

OZ je uznášaniaschopné, poslanci Ing. Ján Aláč, Peter Šatara, Mgr. Lenka

Vaľková, Pavel Stankovič, Stanka Uhrinová sú prítomní na zasadnutí OZ
B. u r č u j e :
1. Za zapisovateľa zápisnice: Ing. Ján Aláč
2. Za overovateľov zápisnice: Pavel Stankovič a Mgr. Lenka Vaľková
3. Za členov návrhovej komisie: všetci prítomní poslanci
C. b e r i e n a v e d o m i e :
1. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ dňa 14.06.2019

Uznesenie č. 30
Obecné zastupiteľstvo v Píle
k bodu programu č. 4 .
A. s c h v a ľ u j e :
1. Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 3000 eur na bežný
účet za účelom spolufinancovania projektu rekonštrukcie vykurovania v budove
obecného úradu.

V Píle dňa 30.08.2019

Ing. Ľubomír Aláč
starosta obce

