Obecné zastupiteľstvo v Píle
Zápisnica
napísaná na 1. verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Píle konanom
dňa 12. februára 2022 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, Mgr. Lenka Vaľková

1. Otvorenie
Rokovanie 1. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2022 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. Starosta obce navrhol vypustiť z programu rokovania bod č. 4. 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. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022
- bod vypustený z programu rokovania, nakoľko bol prerokovaný na predošlom OZ

5.

Zámer

nákupu

traktora

a

traktorového

príslušenstva

z

prostriedkov finančnej náhrady poskytnutej za výrub drevín pri
výstavbe R2 Kriváňa - Mýtna za účelom využitia pri aktivitách
spojených s ochranou životného prostredia pri realizovaní výsadby
zelene a jej ochrany a údržby v obci.
Starosta obce – dal prerokovať zámer nákupu traktora + príslušenstva z prostriedkov
finančnej náhrady za výrub drevín pri výstavbe R2 Kriváň – Mýtna.
Na základe rokovaní, obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce vykonaním VO za účelom
nákupu traktora a traktorového príslušenstva s nasledujúcou špecifikáciou:
Traktor –s čelným nakladačom, pohon - 4x4, hmotnosť do 3,5 tony, výkon motora do 80 koní,
kabína – podmienky klimatizácia, kúrenie.
Vlečka – vyklápacia – do 3,5 tony, jednonápravová, brzdená.
Príslušenstvo – lopata s krokodílom, mulč. rameno dĺžka do 4,5 m.

6. Rôzne


Starosta obce – informoval, že sa zorganizuje MDŽ dňa 11.03.2022 v zasadačke OÚ



Starosta obce- informoval o čistení protipovodňových nádrží správcom vodného toku SVP

- stredisko Lučenec – povodie horného Ipľa

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 1. verejné
zasadnutie OZ v roku 2022.

Overovatelia:

Zapísal:

Peter Šatara

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

Pavel Stankovič

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

Ing. Ján Aláč

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

UZNESENIA
z obecného zastupiteľstva obce Píla
zo dňa 12. 2. 2022

Uznesenie č. 1
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, Pavel Stankovič,
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: Peter Šatara 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 zo dňa 10.12.2021

Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Píle
k bodu programu č. 5.
A. s c h v a ľ u j e :
1.

zámer nákupu traktora a traktorového príslušenstva z prostriedkov finančnej
náhrady poskytnutej za výrub drevín pri výstavbe R2 Kriváň – Mýtna

B. p o v e r u j e:
1.

starostu obce vykonaním verejného obstarávania za účelom nákupu traktora
a traktorového príslušenstva z prostriedkov finančnej náhrady poskytnutej za
výrub drevín pri výstavbe R2 Kriváň – Mýtna s nasledovnými kritériami pre
VO
Traktor –s čelným nakladačom, pohon - 4x4, hmotnosť do 3,5 tony, výkon do
80 koní, kabína – podmienky klimatizácia, kúrenie
Vlečka – vyklápacia – do 3,5 tony, jednonápravová, brzdená.
Príslušenstvo – lopata s krokodílom, mulč. rameno - dĺžka do 4,5 m.

