Obecné zastupiteľstvo v Píle
Zápisnica
napísaná 3. verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Píle konanom dňa
12. júna 2020 v zasadačke Obecného úradu Píla.
Prítomní poslanci:

1.
2.
3.
4.

Ospravedlnení:

0

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

Ostatní prítomní a občania v počte: 1
Zapisovateľ:

Ing. Ján Aláč

Overovatelia:

Mgr. Lenka Vaľková, Peter Šatara

1. Otvorenie
Rokovanie 3. 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
4

Za
4

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 Peter Šatara 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. Záverečný účet obce Píla za rok 2019
Hlavný kontrolór – prešiel rozpočtom obce Píla jednotlivými kapitolami a položkami
s ktorými oboznámil prítomných poslancov a skonštatoval, že rozpočet skončil s prebytkom
9898,05 EUR. Hlavný kontrolór- navrhuje schváliť záverečný účet obce Píla a presunuť
prebytok 9898,05 EUR do rezervného fondu. Starosta dal hlasovať o návrhu hlavného
kontrolóra. Návh HK bol OZ jednomyseľne schválený. Záverečný účet obce tvorí prílohu
tejto zápisnice.
Hlasovanie k bodu č. 4
Prítomní poslanci
4

Za
4

Proti
0

Zdržalo sa
0

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Píla za
rok 2019
Hlavný kontrolór- navrhuje schváliť záverečný účet obce Píla a presunuť prebytok
9898,05 EUR do rezervného fondu.

6. Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na bežný účet
za účelom spolufinancovania projektu Rekonštrukcie hasičskej
zbrojnice v obci Píla – II. Etapa.
Starosta obce- Je potrbný prevod finančných prostriedkov vo výške 800EUR z
rezervného fondu na bežný účet -za účelom rekonštrukcia druhá etapa hasičská zbrojnica.
Informoval o vybudovaní steny mezi uskladnenou technikou a šatňou. OZ navrhuje
vybudovanie až na konci realizácie hore uvedeného projektu.
Starosta obce- Dal hlasovať o prevode finančných prostriedkov vo výške 800EUR
z rezervného fondu na bežný účet za účelom - Rekonštrukcia druhá etapa hasičská
zbrojnica. OZ schválilo pevod finančných prostriedkov.
Hlasovanie k bodu č. 6
Prítomní poslanci
4

Za
4

Proti
0

Zdržalo sa
0

7. Schválenie preklenovacieho úveru za účelom realizácie projektu
Rekonštrukcie budovy kultúrneho domu
Starosta obce- ďalej informoval,že je porebné schválenie prekleňovacieho úveru na
rekonštrukciu kultúrneho domu vo výške 124 727,28EUR ,ktorá sa uskutoční v mesiaci júlaugust.

Starosta obce – dal hlasovať o prekleňovacom úvere vo výške 124 727,28EUR za
účelom rekonštrukcie kultúrneho domu. OZ schválilo prekleňovací úver.
Hlasovanie k bodu č. 7
Prítomní poslanci
4

Za
4

Proti
0

Zdržalo sa
0

8. Rôzne


Hlavný kontrolór- spracoval plán kontrolnej činnosti, kladie hlavne dôraz na udžanie

vyrovnaného finančného rozpočtu.

 Starosta obce- BBSK pozastavil vyplatenie dotácie vo výške 1000EUR na akciu dni obce
Píla. Ďalej informoval,že v termíne keď mali byť uvedené dni bude prebiehať rekoštrukcia
nádvoria a kladenie zámkovej dlažby. Z uvedeného dôvodu navrhujem preložiť uvedenú
akciu na koniec augusta. Usporiadala by sa sučastne akcia pre deti, nohebalový turnaj, večer
program pre občanov a tanečná zábava. OZ s uvedeným návrhom súhlasilo s tým,že sa určí
presný dátum a OÚ Píla bude informovať občanov o uvedejej zmene.


Starosta obce- Spočítal som, že na svietení obce sa veľa peňazí ušetriť nedá. Jedná sa

zhruba o 200EUR – doporučujem ponechať celonočné osvetlenie obce nakoľko sa jedná
o bezpežnosť obce a občanov.


9. 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.

10. Návrh na uznesenie.
Starosta obce predniesol zasadnutiu OZ návrh na uznesenie.

11. Záver.
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil 3. Verejné
zasadnutie OZ.

Overovatelia:

Peter Šatara

Mgr. Lenka Vaľková

Zapísal:

Ing. Ján Aláč

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

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

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

UZNESENIA
z obecného zastupiteľstva obce Píla
zo dňa 12. 06. 2020

Uznesenie č. 7
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, Pavel
Stankovič a Peter Šatara 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 17.04.2020

Uznesenie č. 8
Obecné zastupiteľstvo v Píle
k bodu programu č. 4.
A. s c h v a ľ u j e :
1. Záverečný účet Obce Píla a celoročné hospodárenie bez výhrad
2. Schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného
fondu vo výške 9 898,05 Eur
3. Schvaľuje prevod prebytku hospodárenia vo výške 9 898,05 Eur na Rezervný
fond obce

Uznesenie č. 9
Obecné zastupiteľstvo v Píle
k bodu programu č. 5.
A. b e r i e n a v e d o m i e :
1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu Obce Píla za rok 2019

Uznesenie č. 10
Obecné zastupiteľstvo v Píle
k bodu programu č. 6.
A. s c h v a ľ u j e :
1.

Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 800 eur na bežný
účet za účelom realizácie projektu Rekonštrukcie hasičskej zbrojnice v obci Píla –
II. Etapa.

Uznesenie č. 11
Obecné zastupiteľstvo v Píle
k bodu programu č. 7.
A. s c h v a ľ u j e :
1.

Prekleňovací úver vo výške 124 727,28 eur za účelom prefinancovania projektu
rekonštrukcie budovy kultúrneho domu.

Uznesenie č. 12
Obecné zastupiteľstvo v Píle
k bodu programu č. 8.
A. b e r i e n a v e d o m i e :
1.

Plán kontrolnej činnosti HK kontrolóra obce na II. Polrok 2020

Ing. Ľubomír Aláč
starosta obce

