Obecné zastupiteľstvo v Píle
Zápisnica
napísaná na 4. verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Píle konanom
dňa 30. júna 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 4. 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. 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 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. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p.č. CKN 38/1 za účelom
vysporiadania pozemkov. – Mgr. Babala a Ing. Babalová.

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. 4
Prítomní poslanci
4

Za
4

Proti
0

Zdržalo sa
0

5. Záverečný účet obce Píla za rok 2021
Hlavný kontrolór – prešiel rozpočtom obce Píla jednotlivými kapitolami a
položkami s ktorými oboznámil prítomných poslancov a skonštatoval, že rozpočet skončil s
prebytkom 6 556,10 EUR. Hlavný kontrolór- navrhuje schváliť záverečný účet obce Píla a
presunuť prebytok 6 556,10 EUR do rezervného fondu. Starosta dal hlasovať o návrhu
hlavného kontrolóra. Návrh HK bol OZ jednomyseľne schválený. Záverečný účet obce tvorí
prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie k bodu č. 5
Prítomní poslanci
4

Za
4

Proti
0

Zdržalo sa
0

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Píla za
rok 2021
Obecné zastupiteľstvo- berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
obce Píla za rok 2021.

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok
2022
Obecné zastupiteľstvo- berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
na II. polrok 2022.

8. Rôzne


Starosta obce- Máme povolenie od min.živ.prostredia zakúpiť pozemok a vybudovať

ovocný sad.


Obecné zastupiteľstvo – Poveruje starostu obce na jednanie o prenájme prípadnej kúpe

pozemku za účelom vybudovania ovocného sadu.


Starosta obce- Informoval o kontrole z PPA na kultúrny dom. Všetko je v poriadku, až na

jeden neoprávnený výdavok na elektromontáže vo výške 1400EUR ostatné všetko bolo v
poriadku.


Starosta obce- Informoval, že dňa 4.06.2022 sa uskutočnil MDD s váľaním mája , účasť

detí bola veľmi dobrá. Ďalej informoval o dňoch obce Píla, ktoré sa konali v dňoch 1819.06.2022 Dňa 18.06.2022 okrem iných účastníkov vystúpil aj súbor Urpín. Dňa 19.06.2022
sa konal výstup na Javor, spojený s opekačkou. Starosta slonštatoval, že účasť na podujatiach
bola veľmi dobrá.


Starosta obce – Ďalej informoval o dotácii od SVP povodie horného Ipľa vo výške

700EUR.

9. 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.

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

11. Záver.
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil 4. verejné
zasadnutie OZ.

Overovatelia: Peter Šatara
Mgr. Lenka Vaľková
Zapísal:

Ing. Ján Aláč

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

UZNESENIA
z obecného zastupiteľstva obce Píla
zo dňa 30.06. 2022

Uznesenie č. 15
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
a 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 06.05.2022

Uznesenie č. 16
Obecné zastupiteľstvo v Píle
k bodu programu č. 4.
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 13 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.

Uznesenie č. 17
Obecné zastupiteľstvo v Píle
k bodu programu č. 5.
A. s c h v a ľ u j e :
1. Záverečný účet Obce Píla a celoročné hospodárenie bez výhrad

2. Schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného
fondu vo výške 6 556,10 Eur
3. Schvaľuje prevod prebytku hospodárenia vo výške 6 556,10 Eur na Rezervný
fond obce

Uznesenie č. 18
Obecné zastupiteľstvo v Píle
k bodu programu č. 6
A. b e r i e n a v e d o m i e :
1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu Obce Píla za rok
2021.

Uznesenie č. 19
Obecné zastupiteľstvo v Píle
K bodu programu č. 7.
A. b e r i e n a v e d o m i e :
1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022

Uznesenie č. 20
Obecné zastupiteľstvo v Píle
K bodu programu č. 8.
A. U r č u j e :
1. počet poslancov obecného zastupiteľstva v Píle na volebné obdobie 20222026, a to 5 poslancov
2. pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 29.10.2022,
v obci Píla 1 volebný obvod

V Píle, dňa 30.06.2022

Ing. Ľubomír Aláč
starosta obce

