Obecné zastupiteľstvo v Píle
Zápisnica
napísaná na 2. verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Píle konanom
dňa 09. apríľa 2021 v zasadačke Obecného úradu Píla.
Prítomní poslanci:

1.
2.
3.
4.

Ospravedlnení:

0

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

Ostatní prítomní a občania v počte: 0
Zapisovateľ:

Ing. Ján Aláč

Overovatelia:

Šatara Peter, Stankovič Pavel

1. Otvorenie
Rokovanie 2. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2021 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. Nakoľko program mimoriadneho zasadnutia bol jednobodový, nenavrhli
doplnenie programu OZ. 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 Pavel Stankovič, 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. Schválenie odpredaja unimobunky za zostatkovú účtovnú hodnotu


Starosta obce - Mimoriadne zasadnutie OZ Píla som zvolal za účelom prehodnotenia

odpredaja unimobunky. Nakoľko na poslednom zasadnutí OZ dňa 12.02.2021 som dostal
poverenie na odpredaj unimobunky v min. hodnote 1000EUR.


Starosta obce- ďalej informoval, že unimobunka bola 2x premiestnená z odpredaného

pozemku pretože zavadzala pri stavebných prácach. Dočasne je umiestnená na susednom
pozemku Ľubomíra Ľuptáka, ktorý dal na jej umiestnenie súhlas. Ďalšie premiestňovanie by
bolo nákladné. Po inzeráte o odpredaji sa prihlásili záujemcovia. Ich ponúknutá cena bola
však nižšia ako 1000EUR a boli až z východného Slovenska a chceli zaplatiť dopravu.
Najlepšia ponuku ktorú som dostal, je odpredaj za 600EUR čo je účtovná zostatková hodnota.
Doprava bude hradená kupujúcim, Mojim odhadom to bude stáť 350-400EUR.


Starosta obce-

Navrhujem unimobunku odpredať za zostatkovú účtovnú hodnotu

600EUR ako je ochotný kupec zaplatiť, alebo čakať na ďalšiu ponuku.


Peter Šatara- treba ju odpredať keď je kupec.



Mgr. Lenka Vaľková- som za odpredaj.



Starosta obce- dal hlasovať o odpredaji unimobunky za zostatkovú účtovnú hodnotu

600EUR.


OZ Píla – schválilo odpredaj unimobunky za zostatková účtovnú hodnotu 600EUR

Hlasovanie k bodu č. 4
Prítomní poslanci
4

Za
4

Proti
0

Zdržalo sa
0

5. Rôzne
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie.
Starosta obce predniesol zasadnutiu OZ návrh na uznesenie.

8. Záver.
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil 2. verejné
zasadnutie OZ v roku 2021.

Overovatelia:

Zapísal:

Peter Šatara

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

Pavel Stankovič

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

Ing. Ján Aláč

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

UZNESENIA
z obecného zastupiteľstva obce Píla
zo dňa 09.04. 2021

Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Píle
k bodu programu č. 4.
A. s c h v a ľ u j e :
1.

odpredaj unimobunky za účtovnú zostatkovú cenu 600 eur

Ing. Ľubomír Aláč
starosta obce

