
Obecné zastupiteľstvo v Píle 

 
Z á p i s n i c a 

napísaná  na 5. verejnom   zasadnutí  obecného  zastupiteľstva v  Píle konanom dňa  
27.  augusta 2021  v   zasadačke  Obecného  úradu   Píla. 

 
Prítomní poslanci: 1. Ing. Aláč Ján 

2. Mgr. Lenka Vaľková  
3. Peter Šatara 

 
 

Ospravedlnení: 1 
 
Ostatní prítomní a občania v počte:   0 
 
Zapisovateľ:               Ing. Ján Aláč 
 
Overovatelia:  Šatara Peter, Mgr. Lenka Vaľková 
 
1. Otvorenie 

           Rokovanie 5. 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. Poslanci OZ nenavrhli doplnenie programu OZ. Na základe výsledkov 

hlasovania  poslanci program  jednohlasne schválili. 

Hlasovanie k bodu č. 1 

Prítomní poslanci Za Proti Zdržalo sa 
3 3 0 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. Vybudovanie optickej siete v obci Píla  – schválenie (Žiadosť 

o vyjadrenie k projektu stavby „INS_FTTH_LC_MYTN_01_Píla“) 



Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť o vyjadrenie sa k projektu vybudovania 

optickej siete v obci Píla. Nakoľko sa jedná o pozitívny prínos pre obec ako aj občanov, 

jednohlasne schválilo zámer vybudovania optickej siete v obci Píla. 

Hlasovanie k bodu č. 4 

Prítomní poslanci Za Proti Zdržalo sa 
3 3 0 0 

 

 
5.  Rozhodnutie MF SR o poskytnutí finančnej náhrady za výrub drevín 

rastúcich mimo lesa pri plánovanej výstavbe rýchlostnej cesty R2 Kriváň 

– Mýtna – prerokovanie účelu a spôsobu nakladania s uvedenými 

finančnými prostriedkami. 

Starosta obce Ing. Ľubomír Aláč oboznámil OZ s platným rozhodnutím o poskytnutí 

finančnej náhrady za výrub drevín rastúcich mimo lesa pri plánovanej výstavbe rýchlostnej cesty 

vo výške 497 676,26 eur. Starosta obce uviedol, že na základe uvedeného rozhodnutia bolo 

zorganizované stretnutie so zástupcami NDS ako aj ministerstva životného prostredia za účelom 

stanovenia možnosti využitia predmetných finančných prostriedkov. Na základe výstupov 

z tohto stretnutia starosta obce informoval OZ o daných možnostiach, ktoré súvisia najmä 

s údržbou zelene a enviro projektmi. Je taktiež možné z uvedených finančných prostriedkov 

financovať aj nákup mechanizácie ako je traktor, kosačka, krovinorezy, nožnice na živý plot atď. 

Taktiež je možné zamestnať ľudí na údržbu drevín v obci. 

 

6. Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na bežný účet za 

účelom financovania frézovania a vyvložkovania komína v budove 

kultúrneho domu.     

 

Starosta obce oboznámil OZ s priebehom prác na budove kultúrneho domu. Nakoľko 

v projekte nebolo zahrnuté frézovanie a vložkovanie komína je potrebné to zafinancovať 

z rezervného fondu obce. Obecné zastupiteľstvo pod diskusii jednohlasne schválilo využitie 

finančných prostriedkov z RF na financovanie kapitálového výdavku v podobe frézovania 

a vložkovania ostávajúceho komínu na budove KD 

Hlasovanie k bodu č. 6 

Prítomní poslanci Za Proti Zdržalo sa 
3 3 0 0 
 

 



7. Rôzne 

 Starosta obce-  Dni obce Píla mali úspech. Stretli sa na nich občania obce Píla a rodáci z 

obce Píla. Program bol pastry a bola to reprezentácia obce. 

 Starosta obce- Bol uskutočnený prevod do rezervného fondu v sume 29188.43 EUR ako 

prebytok hospodárenia z predošlého roku. 

 Starosta obce- Bolo založená  organizácia Združenie Javor – združenie obcí. 

 Starosta obce- Komposréry boli zakúpené a rozvezené občanom v stanovenom množstve. 

 Starosta obce –  Nohebalový turnaj sa bude konať 04.09.2021  

  Starosta obce – Treba ešte raz posúdiť opravu strechy na hasičskej zbrojnici a nájsť 

firmu na jej opravu. 

8. 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. 

 

9.  Návrh na uznesenie. 

Starosta obce  predniesol zasadnutiu OZ  návrh na uznesenie.  

 

10.  Záver. 

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

zasadnutie OZ.   

 

 

Overovatelia:   Peter Šatara                                  ...................  

            

                         Mgr. Lenka Vaľková                 .................... 

                                                                                                                                            

Zapísal:             Ing. Ján Aláč                           ......................                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZNESENIA 

 

z obecného zastupiteľstva obce Píla  
zo dňa 27.08. 2021 

 
 

Uznesenie č. 21  
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 sú 

prítomní na zasadnutí OZ 
 
B. u r č u j e : 
 

1. Za zapisovateľa zápisnice: Ing. Ján Aláč 
 

2. Za overovateľov zápisnice: Mgr. Lenka Vaľková a Peter Šatara 
 

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 11.06.2021 

 

Uznesenie č. 22  
Obecné zastupiteľstvo v Píle  

k bodu programu č. 4. 
 
 A. s c h v a ľ u j e :                                                

 1.  Vybudovanie optickej siete v obci Píla –  „INS_FTTH_LC_MYTN_01_Píla“) 

 
Uznesenie č. 23  

Obecné zastupiteľstvo v Píle  
k bodu programu č. 5. 

 

A. s c h v a ľ u j e : 

1. Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 1000 eur na bežný účet 

za účelom financovania frézovania a vyvložkovania komína v budove kultúrneho domu. 

 
 

 
 Píle, dňa 27.08.2021 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ľubomír Aláč 

starosta obce 


