Obecné zastupiteľstvo v Píle
Zápisnica
napísaná na 6. verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Píle konanom dňa
15. októbra 2021 v zasadačke Obecného úradu Píla.
Prítomní poslanci:

1.
2.
3.
4.

Ospravedlnení:

0

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

Ostatní prítomní a občania v počte: 0
Zapisovateľ:

Ing. Ján Aláč

Overovatelia:

Šatara Peter, Pavel Stankovič

1. Otvorenie
Rokovanie 6. 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
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. Rôzne


Starosta obce- Predniesol návrh na prenájom budovy a pozemku od Evanielického zboru

ECAV v Dobroči za účelom rozšírenia športového areálu pre deti a dospelých.


Obecné zastupiteľstvo- Poverilo starostu obce na jednanie o dlhodobom prenájme budovy a

pozemku od Cirkevného zboru ECAV v Dobroči.

5. Diskusia


Starosta obce – Nohebalový turnaj + letné kino malo úspech. Mrzí ma ,že nohebalového

turnaja sa zúčastnilo málo mužstiev z Píly.


Starosta obce – Navrhujem zorganizovať noc strašidiel pre deti a dospelých v chodbe

kultúrneho domu.


Obecné zastupiteľstvo- Súhlasí- zorganizovať noc strašidiel pre deti a dospelých, kroré malo

pred dvomi rokmi úspech.

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

7. Záver.
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil 6. verejné
zasadnutie OZ.

Overovatelia: Peter Šatara
Pavel Stankovič
Zapísal:

Ing. Ján Aláč

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

UZNESENIA
z obecného zastupiteľstva obce Píla
zo dňa 15.10. 2021

Uznesenie č. 24
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
a Pavel Stankovič 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 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 27.08.2021

Uznesenie č. 25
Obecné zastupiteľstvo v Píle
k bodu programu č. 4.
A. p o v e r u j e :
1. Starostu obce na jednanie o dlhodobom prenájme budovy a priľahlého pozemku od
ECAV v Dobroči.
.

Píle, dňa 15.10.2021

Ing. Ľubomír Aláč
starosta obce

