
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Píle,
konaného dňa 17. 5. 2013 o 18.00 na obecnom úrade v Častej

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) otvoril a viedol starosta obce Mgr. RNDr. Ing. 
Radovan Mičunek, PhD. Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

Zasadnutia sa zúčastnili poslanci OZ: Dana Kschillová,, PaedDr. Zuzana Vaňková,  Katarína 
Kučerová

Ospravedlnená: ,  Mgr. Iveta Balejčíková,  Mgr. Filip Pudmarčík

Za zapisovateľa bol určený: starosta Radovan Mičunek
Za overovateľov zápisnice boli určení: PaedDr. Zuzana Vaňková a Dana Kschillová.

Rokovanie OZ pokračovalo návrhom programu
Návrh programu:

1. odpovede na dopyty občanov
2. kontrola uznesení
3. vstup do OZ Podkarpatské obce – LEADER - MAS
4. diskusia, rôzne 

1.   odpovede na dopyty občanov  

Neboli vznesené žiadne otázky písomne ani osobne.

2. kontrola uznesení

Starosta informoval o priebežnom plnení uznesení prijatých v roku 2013 pričom väčšina 
uznesení je splnená a niektoré sú splnené čiastočne alebo sú v plnení.

3. vstup do OZ Podkarpatské obce – LEADER - MAS

Starosta oboznámil prítomných s potrebou schválenia uznesenia pre doloženie k žiadosti o 
členstvo v OZ Červený Kameň. Taktiež podrobne vysvetlil ciele a funkcie združenia a možnosti 
čerpania  finančných  prostriedkov  z  fondov  EÚ  pre  nadchádzajúce  obdobie  2014-2020.  Bol 
predložený návrh uznesenia, ktorý poslanci schválili v znení:

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 10/2013 zo dňa 17.5. 2013
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení

A, berie na vedomie
informáciu o príprave na čerpanie prostriedkov z Eurofondov v období 2014-2020

 
B, schvaľuje  členstvo v občianskom združení,  ktoré sa bude uchádzať o získanie štatútu MAS a 

čerpanie prostriedkov z programu LEADER

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie:   prítomní poslanci s mandátom 4    ZA- _/ZDRŽ-___/PROTI-  



4.   diskusia – rôzne  

V tomto bode neboli predložené žiadne dotazy. 

Starosta ukončil rokovanie a poďakoval zúčastneným za účasť.

Zápisnicu zapísal: starosta 
Overovatelia zápisnice:
Dana Kschillová …...............................

PaedDr. Zuzana Vaňková …...............................

starosta obce
Mgr. RNDr. Ing. Radovan Mičunek, PhD.
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