Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.04.2016
Zúčastnení poslanci: Ing. Magdaléna Danihelová, , Mária Jurišová, Iveta Koleková,
PaedDr. Zuzana Vaňková, Mgr. Filip Pudmarčík
Za zapisovateľa bola určená: Ing. Magdaléna Danihelová
Za overovateľov zápisnice boli určení: Iveta Koleková a PaedDr. Zuzana Vaňková
Starosta obce privítal zúčastnených na zasadnutí Obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné a predniesol návrh programu zasadnutia:
1) odpovede na dopyty občanov
2) kontrola plnenia uznesení
3) informácie starostu obce
4) rôzne
5) záver
Zúčastnení poslanci schválili program zasadnutia.
Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom ZA-5 _/ZDRŽ-___/PROTI1) Odpovede na dopyty občanov
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou OZ Priatelia Píly, kde žiadajú o finančný
príspevok na vydanie publikácie o obci Píla. Publikáciu vydáva p. Juraj Turcsány, PhDr. –
štátny archív v Bratislave – pobočka Modra s príspevkami OZ Priatelia Píly. Publikácia bude
vydané v počte 200ks a žiadajú o finančný príspevok vo výške 1.000,– EUR, v počte 20ks
bude publikácia odovzdaná na obecnom úrade Píla.
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s príspevkom 1.000,– EUR za predpokladu, že obci bude
poskytnutých 30ks publikácii zdarma.
2) Kontrola plnenia uznesení
Starosta informoval poslancov o splnení Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Píle č. 1/2016.
3) Informácie starostu obce
Starosta obce informoval zúčastnených poslancov:
- že orez stromov pri obecnom úrade sa momentálne nebude realizovať.
- predložil Rozhodnutie od Obvodného úradu - odbor opravných prostriedkov –
ohľadom vstupu do obory pre občanov obce (zverejnené na www.obecpila.sk)
- o podpise Dodatku k zmluve o úvere s Prima Bankou, a.s.
- úprava svahu pri cintoríne bude realizovaná na jeseň (z dôvodu ročného obdobia)
- na rázcestí sa bude realizovať stavba autobusovej zastávky v spolupráci s obcou Častá
- BSK schválil a poskytol dotáciu na kúpu huslí pre Patrika Petráša
- PHSR bolo spracované a uhradené, je uložené na obecnom úrade
- Stavanie mája bude v sobotu 30/4/2016 o 18,00
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Starosta obce oboznámil poslancov s úpravou rozpočtu obce vo výdavkovej časti, ktorí ho
následne schválili v znení:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 2/2016 zo dňa 28.04.2016
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 9 a § 11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. o
obecnom zriadení v platnom znení v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a zákonom 523/2004
Z.z.
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. I/2016. : zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti v zmysle
predloženého návrhu (príloha č.1)
Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom ZA-5 _/ZDRŽ-___/PROTI4) Rôzne
Poslancom bude vyplatená odmena za rok 2015 – účasť na obecnej akcii, vypracovanie
zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starosta navrhol odmenu p. Filipovi Pudmarčíkovi za spracovanie internetovej stránky obce
vo výške 100,– EUR.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 3/2016 zo dňa 28.04.2016
Obecné zastupiteľstvo v Píle Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle zákona č. 369/1990 Z. o
obecnom zriadení v platnom znení v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a zákonom 523/2004
Z.z. v súlade VZN č. 2/2015 čl. 3, ods. 3
schvaľuje mimoriadnu jednorazovú odmenu Filipovi Pudmarčíkovi za vytvorenie novej
webovej prezentácie obce vo výške 100,– EUR.
Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom ZA-5 _/ZDRŽ-___/PROTI5) Záver
Starosta poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a ukončil
zasadnutie OZ.

V Píle dňa 28.04.2016
Overovatelia:

Zapisovateľ:
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