Obecné zastupiteľstvo v Píle
Zápisnica
napísaná 2. verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Píle konanom dňa
17. apríľa 2020 v zasadačke Obecného úradu Píla.
Prítomní poslanci:

1.
2.
3.

Ospravedlnení:

1

Ing. Aláč Ján
Mgr. Lenka Vaľková
Pavol Stankovič

Ostatní prítomní a občania v počte: 0
Zapisovateľ:

Ing. Ján Aláč

Overovatelia:

Mgr. Lenka Vaľková, Pavol Stankovič

1. Otvorenie
Rokovanie 2. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2020 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
3

Za
3

Proti
0

Zdržalo sa
0

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Starosta obce za zapisovateľa určil Ing. Ján Aláč, poslanca OZ, a za overovateľov
zápisnice Pavol 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.

4. Majetkové priznanie hlavného kontrolóra obce a starostu obce za
rok 2019
Starosta obce- Predniesol majetkové priznanie HK a starostu obce. OZ berie na
vedomie majetkové priznanie HK a starostu obce bez výhrad.

5. Henrich Ravas – Agrovest – Žiadosť o prenájom poľnohospodárskej
pôdy.
Obecné zastupiteľstvo v Píle sa na základe predloženej žiadosti o prenájom
poľnohospodárskej pôdy od Henrich Ravas – Agrovest uznieslo na zamiestnutí žiadosti o
prenájom pôdy – jednohlasne. Žiadosť je súčasťou prílohy tejto zápisnice.
Hlasovanie k bodu č. 5
Prítomní poslanci
3

Za
0

Proti
3

Zdržalo sa
0

6. Rôzne


Starosta obce- Koronavírus - zabezpečili sme pre všetkých občanov 300 rúšok, peniaze

mali byt pôvodne použité na na rôzne športové a kultúrne akcie ktoré boli zrušené.


Starosta obce- Predpokladá sa zníženie podielových daní o 20-30% čo predstavuje stratu

financií vo výške približne 6000 eur na rok 2020.


Starosta obce- informoval, že od 13.03.2020 sa museli zrušiť všetky verejnoprospešné

práce. Ďalej pozastavili sa všetky národné projekty.


Starosta obce- od 1.04.2020 bol prijatý pracovník z projektu “cesta na trh práce” 95%

platí ÚP a 5% obec.


Starosta obce- ďalej informoval,že na akciu dni obce Píla sme dostali 1000EUR od

BBSK, kroré sa mali konať v mesiaci jún. Požiadam BBSK o možnosť použiť peniaze v
inom termine. Navrhujem ak to bude možné na konci leta všetky plánované akcie na tento rok
zhrnuť do jedného víkendového termínu a tam použiť uvedené peniaze. Z uvedeným
návrhom poslannci OZ súhlasili.


Starosta obce -Informoval o stavebných akciach ktoré su pripravené. Ich realizácia sa

presunula na mesiac jún.


Starosta obce- Rekonštrukciu kultúrneho domu navrhujem presunúť na mesiac september

– oktober nakoľko finnančné prostriedky sa môžu čerpať až do roku 2023. Poslonnci OZ z
uvedeným návrhom súhlasili.

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.

9. Záver.
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil 2. Verejné
zasadnutie OZ.

Overovatelia:

Zapísal:

Pavol Stankovič

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

Mgr. Lenka Vaľková

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

Ing. Ján Aláč

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

UZNESENIA
z obecného zastupiteľstva obce Píla
zo dňa 17. 04. 2020

Uznesenie č. 4
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, Mgr. Lenka Vaľková, Pavol
Stankovič sú prítomní na zasadnutí OZ
B. u r č u j e :
1. Za zapisovateľa zápisnice: Ing. Ján Aláč
2. Za overovateľov zápisnice: Pavol 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 14.02.2020

Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Píle
k bodu programu č. 4.
A. b e r i e n a v e d o m i e ,
majetkové priznanie hlavného kontrolóra obce a starostu obce za rok 2019

Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Píle
k bodu programu č. 5.
A. n e s c h v a ľ u j e :
Žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy pre Henrich Ravas – Agrovest.

Ing. Ľubomír Aláč
starosta obce

