Obecné zastupiteľstvo v Píle
Zápisnica
napísaná na 2. verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Píle konanom
dňa 1. apríľa 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, Pavel Stankovič

1. Otvorenie
Rokovanie 2. 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. Nakoľko poslanci nemali pripomienky k stanovenému programu rokovania
OZ, starosta dal o programe rokovania OZ opätovne 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 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. Majetkové priznanie hlavného kontrolóra a starostu obce
Starosta obce- Informoval o majetkovom priznaní starostu obce a hlavného kontrolóra
obce Píla.
Obecné zastupiteľstvo- berie na vedomie majetkové priznanie starostu obce a
hlavného kontrolóra.

5. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p.č. CKN 38/1 za účelom
vysporiadania pozemkov. – p. Golianová – schválenie zámeru
odpredaja.
Hlavný kontrolór poukázal na možnosť odpredať obecný pozemok, nakoľko sa jedná o
vysporiadanie pozemku na ktorom sú postavené stavby žiadateľky – oporný múr, plot a
podzemná garáž.


Starosta obce- zámer odpredaja bude obsahovať novovzniknuté parcely podľa

geometrického plánu vypracované geodetom Kokles Peter zo dňa 24.03.2022 – parcel
uvedené v uznesení v zámere odpredaja. Geometrický plan tvorí prílohu zápisnice.


Starosta obce- navrhuje schváliť zámer odpredaja uvedených pozemkov v cene 12.60/m2

a parcela č. 37/2 o výmere 1m2v prospech obce Píla, náklady s kúpnou zmluvou hradí
kupujuci.


Starosta obce- dal hlasovať o odpredaji uvedených pozemkov, zámer odpredaja -

vysporiadania nehnuteľnosti.


Obecné zastupiteľstvo- jednomyselne schválilo odpredaj pozemkov za učelom

vysporiadania nehnuteľnosti.
Hlasovanie k bodu č. 5
Prítomní poslanci
4

Za
4

Proti
0

Zdržalo sa
0

6. Schválenie výsledku verejného obstarávania – kúpnej zmluvy.
(„Obstaranie komunálnej techniky – traktora pre enviromentálne
aktivity Obce Píla“).


Starosta obce- oboznámil OZ o výsledku procesu verejného obstarávania za účelom
nákupu komunálnej techniky na realizáciu environmentálnych aktivít Obce Píla
z prostriedkov finančnej náhrady poskytnutej za výrub drevín pri výstavbe R2 Kriváň
– Mýtna



Starosta obce- dal hlasovať, za schválenie výsledku procesu verejného obstarávania.



Obecné zastupiteľstvo- schválilo jednomyselne výsledok procesu verejného
obstarávania a uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Hlasovanie k bodu č. 6
Prítomní poslanci
4

Za
4

Proti
0

Zdržalo sa
0

7. Rôzne


Starosta obce- informoval o priebehu osláv MDŽ, ďalej informoval,ža dňa 2.04.2022
bude v kulturnom dome divadelné predstavenie.



Starosta obce- chceme opraviť odvodňovací kanál na otočnom parkovisku mietna časť
“ za školou”



Starosta obce -poďakoval sa prítomným za účasť.

8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie.
Starosta obce predniesol zasadnutiu OZ návrh na uznesenie.

10. Záver.
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil 2. Verejné
zasadnutie OZ v roku 2022.

Overovatelia:

Zapísal:

Peter Šatara

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

Pavel Stankovič

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

Ing. Ján Aláč

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

UZNESENIA
z obecného zastupiteľstva obce Píla
zo dňa 01. 04. 2022

Uznesenie č. 3
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 Pavel Stankovič
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 12.02.2022

Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Píle
k bodu programu č. 4.
A. b e r i e n a v e d o m i e :
1. Majetkové priznanie hlavného kontrolóra obce a starostu obce

Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Píle
k bodu programu č. 5.
A. s c h v a ľ u j e :
Zámer priameho odpredaj časti parcely CKN 38/1, časť parcely 2384/1 a časť parcely
2385/1 a to parcela CKN 38/8 o výmere 5 m2, zastavaná plocha a nádvorie, parcela
CKN 38/9 o výmere 17 m2, zastavaná plocha a nádvorie, parcela CKN 38/10 o
výmere 7 m2, zastavaná plocha a nádvorie, parcela CKN 2384/4 o výmere 20 m2,
zastavaná plocha a nádvorie, parcela CKN 2385/3 o výmere 19 m2, zastavaná plocha a
nádvorie za kúpnu cenu 12,60 eur/m2 v prospech pani Márii Golianovej, r. Uhrinovej,
narodenej 02.06.1946, bytom SNP 515/20, 985 52 Divín.
Novovzniknuté parcely vzniknú geometrickým plánom, ktorý zhotovil Peter Kokles
dňa 24.3.2022.

Zároveň kupujúca prehlasuje, že parcelu CKN 37/2 o výmere 1 m2, záhrada,
bezodplatne prevedie v prospech obce.

Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Píle
k bodu programu č. 6.
A. s c h v a ľ u j e :
Výsledok procesu verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom: „Obstaranie
ko-munálnej techniky pre environmentálne aktivity Obce Píla“ a uzavretie Kúpnej
zmluvy na dodanie predmetu obstarávania s víťazným uchádzačom, t.j. so spoločnosťou
NGAL, s.r.o., Holiča 139, 985 57 Holiča, IČO: 46 032 541.

