Obecné zastupiteľstvo v Píle
Zápisnica
napísaná na ustanovujúcom verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v
Píle konanom dňa 13. decembra 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: 0
Zapisovateľ:

Ing. Ján Aláč

Overovatelia:

Stanislava Uhrinová, Mgr. Lenka Vaľková

1. Otvorenie
Rokovanie 7. verejného 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 Stanislava Uhrinová 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.

4. Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch v obci Píla na rok
2020
V tomto bode starosta obce predložil návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch na
rok 2020 a poznamenal, že aj keď sme sadzby za pozemky a stavby neupravovali musíme
prijať toto VZN s účinnosťou od 1.1.2020. Starosta obce- uviedol, že z dôvodu zvýšenia
poplatkov za skládkovanie odpadu je potrebné zvýšenie poplatku za odpad z 15EUR/osoba na
18EUR/osoba. Po diskusii k tomuto bodu programu pri hlasovaní boli všetci prítomní
poslanci za predložený návrh VZN.
Schválený návrh VZN obce tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie k bodu č. 4
Prítomní poslanci
5

Za
5

Proti
0

Zdržalo sa
0

5. Návrh rozpočtu obce Píla na rok 2020
programu starosta obce prítomným poslancom predniesol návrh

V tomto bode

rozpočtu obce Píla na rok 2020 a tiež predbežný rozpočet na roky 2021 a 2022. Tento
rozpočet je spracovaný ako vyrovnaný to znamená, že plánované príjmy sú rovnaké ako
plánované výdavky. Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali hlavne z predpokladaných
podielových daní od štátu, ktoré boli zverejnené na stránke MF SR a sú vyššie asi o 8 % ako
v minulom roku.
Potom k tomuto bodu vystúpil HK obce Ing. Ivan Sivok

a predniesol

odborné

stanovisko k tomuto návrhu, v ktorom skonštatoval, že rozpočet na rok 2020 spĺňa všetky
náležitosti rozpočtu, rozpočet je zostavený ako vyrovnaný a doporučuje ho schváliť. Ďalej
predniesol aj prognózu na roky 2021 a 2022 a upozornil aj na možné riziká, okrem iného aj
na rozpočtovú zodpovednosť obce. HK obce Ing. Sivok na záver svojho vystúpenia odporúča
obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu obce Píla na rok 2020 schváliť a
predbežný návrh rozpočtov na roky 2021 a 2022 zobrať na vedomie.
Schválený návrh rozpočtu obce Píla na rok 2020 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie k bodu č. 5
Prítomní poslanci
5

Za
5

Proti
0

Zdržalo sa
0

6. Rôzne
Starosta obce- Prvé zasadnutie OZ v roku 2020 bude dňa 14.2.2020 o 18,00 hod.
HK obce- spracoval plán práce kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020. OZ plán kontrolnej
činnosti zobralo na vedomie.

Starosta obce- informoval o rekonštrukcii posilňovne: zabetónovala sa podlaha, poopravovali
sa opadané steny a komplet miestnosť sa vystierkovala.
Starosta obce- informoval o akcii úcta k starším, krorá prebehla k spokojnosti a jubilantom
boli dané darčeky.
Starosta obce- informoval o akcii “Noc strašidiel” účasť bola nad očakávanie vysoká. Ďalej
informoval o akcii pre deti “Mikuláš”
Starosta obce sa poďakoval prítomným za odvedenú prácu v roku 2019 s konštatovaním, že
stanovené ciele a ulohy sa podarilo splniť. Ďalej spomenul,že na rok 2020 je pripravených
tiež niekoľko spoločenských, ale aj ivestičných akcii a verí, že ich spoločnými silami
zvládneme a prispejeme k celkovému rozvoju obce. Na záver sa všetkým poďakoval za účasť
a poprial šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roka.

7. 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.

8. Návrh na uznesenie.
Starosta obce predniesol zasadnutiu OZ návrh na uznesenie.
Hlasovanie k bodu č. 8
Prítomní poslanci
5

Za
5

Proti
0

Zdržalo sa
0

9. Záver.
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a 7. verejné OZ ukončil.

Overovatelia:

Zapísal:

Stanislava Uhrinová

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

Mgr. Lenka Vaľková

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

Ing. Ján Aláč

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

UZNESENIA
z obecného zastupiteľstva obce Píla
zo dňa 13. 12. 2019

Uznesenie č. 38
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: Stanka Uhrinová 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 18.10.2019

Uznesenie č. 39
Obecné zastupiteľstvo v Píle
k bodu programu č. 4 .
A. s c h v a ľ u j e :
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla č. 04/2019 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez realizovaných zmien
oblasti dani z nehnuteľností s realizovanou zmenou pri poplatku za komunálny odpad
zvýšením poplatku z 15 eur na 18 eur/ročne.

Uznesenie č. 40
Obecné zastupiteľstvo v Píle
k bodu programu č. 5 .
A. s c h v a ľ u j e :
1. Rozpočet obce Píla na rok 2020 – ako záväzný
B. b e r i e n a v e d o m i e :
1. Stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu obce Píla na rok 2020
2. Rozpočet obce Píla na roky 2021-2022 – ako nezáväzný

Uznesenie č. 41
Obecné zastupiteľstvo v Píle
k bodu programu č. 6.
A. b e r i e n a v e d o m i e :
1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020

Ing. Ľubomír Aláč
starosta obce

