Zápisnica č.8/2013 zo zasadnutia OZ v Píle, konaného dňa 6.9.2013 o 18,00 na Obecnom
úrade v Píle
Otvorenie zasadnutia, zvolenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice :
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce RNDr.Radovan Mičunek,
skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.Zasadnutia sa zúčastnili poslanci:
Dana Kschillová, PaedDr.Zuzana Vaňková, Marta Koleková, Mgr.Filip Pudmarčík.
Neprítomní : Katarína Kučerová
Rokovania sa zúčastnila hlavná kontrolórka Mgr.Iveta Balejčíková
Za zapisovateľku bola určená : Marta Koleková
Za overovateľov zápisnice boli určení: PaedDr.Vaňková Zuzana, Kschillová Dana
Rokovanie pokračovalo po odhlasovaní nasledovného programu :
1) odpovede na otázky občanov
2) kontrola uznesení
3) informácie starostu obce
4) prerokovanie žiadostí o kúpu pozemkov v majetku obce
5) rekonštrukcia OB , cenová ponuka
6) diskusia, rôzne
7) záver
Hlasovanie o programe:
ZA-4 ZDRŽ-__ /PROTI-___
1) odpovede na otázky občanov
- neboli doručené žiadne otázky
2) kontrola uznesení
Zo 14 uznesení : 10 uznesení splnené
4 uznesenia sú v plnení
3) informácie starostu obce
- možnosť podpory Materskej školy v rámci BSK, starosta obce podal žiadosť s prílohami,
niektoré prílohy budú doložené
-chodníky : projekt bol včas podaný ,doložené boli prílohy ktoré žiadali zo SORO BSK

4) prerokovanie žiadostí o kúpu majetku obce:
a) Pripravuje sa geometrický plán pre žiadateľov : manželia Hoffmanoví
a manželia Novákoví
b) žiadosť: Ladislav Mičunek a manž.Marta o kúpu obecného majetku parc.č. 146/19
zast.plocha o výmere 17 m2 ,podľa geom.plánu 16/2013 podľa osobitného zreteľa.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 23/ 2013 zo dňa 6.9.2013
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 11 ods.4, písm.a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení v súlade so zákonom 138/1991 Zb. v znení zákona č.258/2009 Z.z.
o majetku obcí schvaľuje spôsob predaja obecného majetku parc.č.146/19 zast.plocha
o výmere 17 m2, podľa geom.plánu č.16/2013 v zmysle § 9a ods. 8,písm.e) hodného
osobitného zreteľa /dlhodobé užívanie nehnuteľnosti, zosúladenie právneho a skutkového
stavu/ .
Počet poslancov s mandátom : 5
Hlasovanie : prítomní poslanci s mandátom 4 ZA-4__/ZDRŽ-__/PROTI
5) Rekonštrukcia OB a cenová ponuka :
Znovuotvorenie MŠ nebude možné pokiaľ sa nerozšíria priestory MŠ / cca 2 m smerom
k plotu . Starosta dal vypracovať cenovú ponuku na búrcie práce, stavba novej steny:
finančné prostriedky sú z verejnej zbierky 6600 Eur + 2000 Eur dotácia z BSK. Obec je
povinná robiť verejné obstarávanie od 1000 Eur , je to zjednodušené VO , na webovej
stránke treba urobiť profil verejného obstarávania.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 24/2013 zo dňa 6.9.2013
Obecné zastupiteľstvo v Píle :
a) berie na vedomie informácie starostu obce o podaní žiadosti o dotáciu na rozšírenie
kapacity Materskej školy Píla
b) schvaľuje použitie výnosu verejnej zbierky na rekonštrukciu budovy Osvetovej besedy
v časti bývalej materskej školy a začatie verejného obstarávania na rekonštrukciu materskej
školy
Počet poslancov s mandátom : 5
Hlasovanie : prítomní poslanci s mandátom 4 ZA-4__ZDRŽ-__/PROTI
6) Diskusia , rôzne :
- pripomienka p.Vaňkovej Zuzany ohľadne práce v knižnici – starosta informoval
poslancov , že je možnosť z úradu práce zobrať na absolventskú prax Filipa Fandela , bude
podaná žiadosť na úrad práce.
- pripomienka ohľadne bránky za multifunkčným ihriskom pri potoku, nebezpečné pre malé
deti, treba zabezpečiť mechanizmus zatvárania.
- p.Hoffmannová predložila návrh na rozpočtové opatrenia – zmeny rozpočtu:

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 25/2013 zo dňa 6.9.2013
- Obecné zastupiteľstvo v Píle schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/2013 –zmeny rozpočtu
v príjmovej časti v zmysle predloženého návrhu
Počet poslancov s mandátom : 5
Hlasovanie : prítomní poslanci s mandátom 4 ZA-4_/ZDRŽ-__/PROTI
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 26/2013 zo dňa 6.9.2013
- Obecné zastupiteľstvo v Píle schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2013 – zmeny rozpočtu
vo výdavkovej časti v zmysle predloženého návrhu
Počet poslancov s mandátom : 5
Hlasovanie : prítomní poslanci s mandátom 4 ZA-4_/ZDRŽ-__/PROTI
6) Záver :
Starosta sa poďakoval poslancom za účasť a ukončil rokovanie .
Zápisnicu zapísala : 6.9.2013
Marta Koleková

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

Overovatelia zápisnice :
PaedDr.Zuzana Vaňková ........................................
Dana Kschillová

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

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

