
Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v  Píle dňa 08.03. 2019 o 1930 hod.

Prítomní:, Mgr. Filip Pudmarčík, Peter Nemček, Jana Herchlová, Ing. Emil Senneš

Ospravedlnení: 

Zapisovateľ: Radovan Mičunek

Overujú:   Mgr. Filip Pudmarčík, Ing. Emil Senneš

Návrh programu:

1) odpovede na dopyty občanov

2) kontrola plnenia uznesení

3) informácie starostu obce

4) schválenie záverečného účtu obce za rok 2019

5) schválenie rozpočtu obce pre rok 2019

6) diskusia / rôzne 

7) záver

Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Následne predniesol návrh 
programu podľa pozvánky a vyzval poslancov na návrhy na zmeny a doplnenie rokovania. 
Nakoľko neboli vznesené iné návrhy na zmeny či doplnenia starosta dal hlasovať o programe.

Hlasovanie:  za -4   proti -0    zdržali sa-0

1. Odpovede na dopyty občanov

Starosta  oboznámil  prítomných,  že  na  obci  nie  sú  evidované  žiadne  aktuálne  podnety 
občanov.

2. Kontrola uznesení

Starosta postupne oboznámil poslancov s prijatými uzneseniami a skonštatoval,  že všetky 
uznesenia z ostatného rokovania sú splnené.

3. Informácie starostu obce

Starosta  obce  oboznámil  poslancov  o  aktuálnej  situácii  podávania  žiadostí o  dotácie  a  
zároveň informoval  o  postupe  prác  na  aktuálnych  projektoch.  Záverom spomenul  snahu 
obce o získanie pracovnej sily z úradu práce.

4. schválenie záverečného účtu obce za rok 2019



Starosta obce predniesol návrh na prijatie záverečného účtu obce za rok 2018 a uistil sa, že 
poslanci obdržali tento návrh aj mailom spolu s ostatnými podkladmi na rokovanie. Požiadal 
hl. kontrolórku aby predniesla stanovisko k návrhu rozpočtu. V rámci diskusie neboli žiaden 
pripomienky, starosta dal hlasovať o schválení rozpočtu: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.    2/2019 zo dňa 8.3. 2019  

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, berie na vedomie : stanovisko hlavnej kontrolórky obce Píla k záverečnému účtu obce Píla za rok 2018

b, schvaľuje : záverečný účet obce Píla za rok 2018 a použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu vo 
výške 20 596,68€

Počet poslancov s mandátom: 4

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4   ZA- 4_/ZDRŽ-  _/PROTI-

5. schválenie rozpočtu obce pre rok 2019

Starosta obce predniesol návrh na prijatie rozpočtu obce pre rok 2019 a uistil sa, že poslanci 
obdržali  tento  návrh  aj  mailom  spolu  s  ostatnými  podkladmi  na  rokovanie.  Požiadal  hl. 
kontrolórku aby predniesla stanovisko k  návrhu rozpočtu.  V rámci  diskusie neboli  žiaden 
pripomienky, starosta dal hlasovať o schválení rozpočtu: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.    3/2019 zo dňa 8.3. 2019  

Obecné zastupiteľstvo v Píle  v zmysle č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení  

a, berie na vedomie stanovisko hl. kontrolórky k návrhu rozpočtu pre rok 2019

b, schvaľuje rozpočet obce pre rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021 v znení zverejneného návrhu 
doplneného 

1) o navýšenie položky :Činnosť DHZO Píla /nákup materiálu na 2400€, 

2) pridanie položky : Údržba obecného úradu v sume 3000,-€,

3) a pridanie položky : Zakúpenie a montáž kabíny pre traktor v hodnote 3960,-€

4) presun položky ÚP z bežného do kapiitálového

5) drobné zmeny v prijatých transferoch

Počet poslancov s mandátom: 4

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4   ZA-4 _/ZDRŽ-  _/PROTI-

6. diskusia / rôzne



V tomto bode sa starosta opýtal prítomných či by chceli predniesť nejakú tému v rámci 
rôzneho. Nik z prítomných poslancov nepredniesol žiaden podnet. Starosta predniesol návrh 
na schválenie termínov rokovaní OZ na rok 2019 a vyzval k hlasovaniu o uznesení.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.    4/2019 zo dňa 8.3. 2019  

Obecné zastupiteľstvo v Píle  v zmysle č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení  

 schvaľuje plán rokovaní obecného zastupiteľstva pre rok 2019 v zmysle prílohy

Počet poslancov s mandátom: 4

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4   ZA-4 _/ZDRŽ-  _/PROTI-

7. Záver

Starosta poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí OZ a ukončil rokovanie OZ.

Zapísal: Radovan Mičunek………................................…………….....

Overili:

Mgr. Filip Pudmarčík……………………..........................………………….......

Ing. Emil Senneš............................................……………………………….


