Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Píle dňa 28.6. 2016 o 19.30 hod.

Prítomní: Mgr. Filip Pudmarčík, PaedDr. Zuzana Vaňková, Iveta Koleková, Mgr. Iveta Balejčíková – hlavný
kontrolór obce
Ospravedlnení: Ing. Magdaléna Danihelová, Mária Jurišová,
Zapisovateľ: Radovan Mičunek
Overujú: Mgr. Filip Pudmarčík, PaedDr. Zuzana Vaňková,
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

odpovede na dopyty občanov
kontrola plnenia uznesení
informácie starostu obce
schválenie PHSR 2015-2022
schválenie záverečného účtu obce Píla za rok 2015
záver

Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice a dal poslancom schváliť návrh programu (pozri hore).
Hlasovanie: za -3 proti -0 zdržali sa-0
1. Odpovede na dopyty obyvateľov
Neboli doručené žiadne otázky.
2. Kontrola uznesení
Starosta skonštatoval, že všetky uznesenia sú splnené.
3. Informácie starostu obce
Starosta informoval poslancov o schválenej dotácii BSK na dokončeni lávky na rázcestí vo výške 8000€.
Ďalej informoval, že sa črtá možnosť zabezpečiť na hody pre deti kolotoč. Tiež informoval, že vo veci
reklamácie sa firma Duvystav vyjadrila záporne a budeme musieť podstúpiť ďalšie kroky. Ak ani po ďalšej
výzve zhotoviteľ neprevezme zodpovednosť za svoju nekvalitnú prácu bude obec nútená využiť všetky
prostriedky vrátane právnych krokov.
4. schválenie PHSR 2015-2022
Starosta predstavil poslancom dokument PHSR obce Píla na roky 2015-2022. Tento program rozvoja obce
vznikal na základe podnetov občanov na workshopoch a pripomienok poslancov a ob. úradu. Starosta požiadal
prítomných poslancov o schválenie tohto strategického dokumentu obce Píla.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 5/2016 zo dňa 28.6. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení
schvaľuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Píla 2015-2022
Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3 ZA-3_/ZDRŽ-___/PROTINa základe prijatého uznesenia starosta konštatoval, žPHSR obec Píla pre roky 2015-2022 bolo schválené.

5. schválenie záverečného účtu obce Píla za rok 2015
Starosta skonštatoval, že záverečný účet bol poslancom zaslaný pred rokovaním a požiadal kontrolórku p.
Balejčíkovú o prednesenie svojo stanoviska k záverečnému účtu obce Píla za rok 2015. Hl. kontrolórka
predniesla a vysvetlila poslancom svoje stanovisko k záverečnému účtu. Vo svojom stanovisku navrhuje, aby sa
prostriedky z prebytku hospodárenia za rok 2015 presunuli do rezervného fondu obce. Po krátkej diskusii dal
starosta hlasovať o schválení záverečného účtu.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 6/2016 zo dňa 28.6. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe § 18f ods. 1 písm c) zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
a v zmysle platných zásad hospodárenia obce Píla
a,
b,

berie na vedomie : stanovisko hlavnej kontrolórky obce Píla
schvaľuje : záverečný účet obce Píla za rok 2015 a použitie zostatku fin. operácií na tvorbu rezervného fondu

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom3

ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-

6. záver

Starosta, ktorý viedol rokovanie OZ sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

Zapísal: Radovan Mičunek....................................
Overili:
Mgr. Filip Pudmarčík ...............................................................
PaedDr. Zuzana Vaňková ........................................................

