
Zápisnica 

Napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva , konaného dňa 09.12.2016 o 15,00 hodine 

v priestoroch Obecného úradu v Píle 

 

Program: 

1. Kontrola účasti poslancov 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu OZ 

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu na rok 2017, návrh rozpočtu na rok 

2017 

5. Zmena rozpočtu na rok 2016 

6. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na II. polrok 2016 Centrum 

voľného času – Žarnovica 

7. Návrh VZN č. 2/2016 o miestnych daniach na rok 2017 

8. Návrh  VZN č.3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na rok 2017 

9. Pozemkové úpravy – návrh 

10. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2017 

11. Diskusia  

12. Záver 

 

 

1. Kontrola účasti poslancov 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Eugen Čižmárik, starosta obce, 

ktorý všetkých privítal , oboznámil ich s programom zasadnutia. Konštatoval, že obecné 

zastupiteľstvo má päť poslancov, z ktorých  sú prítomní traja ( Ing. Tomáš Čižmárik, 

Valéria Kováčová, Daniel Oláh),  čiže obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva sú splnené. 

 

3. Určenie  overovateľov zápisnice a schválenie programu OZ 

Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia, určil za overovateľov zápisnice 

Valériu Kováčovú a Daniela Oláha. 

 

Uznesenie č.18/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

09.12.2016. 

Hlasovanie: za3/3: Ing. Tomáš Čižmárik, Valéria Kováčová, Daniel Oláh, proti 0, zdržal 

sa: 0 

 

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu na rok 2017, návrh rozpočtu na rok 

2017. 

Hana Barborová, ekonómka obce, prečítala  stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu 

na rok 2017. Poslanci zobrali stanovisko na vedomie. 

Hana Barborová, ekonómka obce, prečítala návrh viacročného rozpočtu na roky 2017 – 

2019,  bez uplatňovania programov  obce. Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený 

v obci  spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote t.j. najmenej 15 dní pred jeho 

schválením. Neboli podané žiadne pripomienky k návrhu rozpočtu.  

 

Uznesenie č. 19/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na rok 2017 a rozpočet na roky 2018 

a 2019 berie na vedomie, rozpočet sa schvaľuje bez programovej štruktúry.  

Hlasovanie: za3/3: Ing. Tomáš Čižmárik, Valéria Kováčová, Daniel Oláh, proti 0, zdržal 

sa: 0 



 

5. Zmena rozpočtu na rok 2017 

Hana Barborová, ekonómka obce, predniesla návrh zmeny rozpočtu na rok 2016, podľa 

aktuálneho stavu a predpokladaného čerpania finančných prostriedkov do konca roka. 

Po prerokovaní poslanci prijali toto uznesenie: 

 

Uznesenie  č.20/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2016 podľa predloženého 

návrhu. 

Hlasovanie: za3/3: Ing. Tomáš Čižmárik, Valéria Kováčová, Daniel Oláh, proti 0, zdržal 

sa: 0 

 

6. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na II. polrok 2016 Centrum 

voľného času – Žarnovica 

Starosta obce prečítal žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre CVČ 

Žarnovica na II.polrok 2016. Poslanci po prerokovaní prijali toto uznesenie. 

 

Uznesenie č.21/2016 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov pre CVČ 

Žarnovica na II. polrok 2016. 

Hlasovanie: za3/3: Ing. Tomáš Čižmárik, Valéria Kováčová, Daniel Oláh, proti 0, zdržal 

sa: 0 

 

7. Návrh VZN č. 2/2016 o miestnych daniach na rok 2017 

Starosta obce predložil Návrh VZN č.2/2016 o miestnych daniach na rok 2017, 

konštatoval, že návrh nariadenia bol v zákonnej lehote zverejnený na úradnej tabuli  

a na webovom sídle obce,  v zákonnej lehote neboli podané žiadne pripomienky.  

 

Uznesenie č.22/2016 

Obecné zastupiteľstvo sa uznáša na VZN č.2/2016  o miestnych daniach na 

kalendárny rok 2017 

Hlasovanie: za3/3: Ing. Tomáš Čižmárik, Valéria Kováčová, Daniel Oláh, proti 0, zdržal 

sa: 0 

 

8. Návrh VZN č.3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na rok 2017 

Starosta obce predložil Návrh VZN č.3/2016 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017, konštatoval, že návrh nariadenia bol 

v zákonnej lehote zverejnený na úradnej tabuli  a na webovom sídle obce, neboli podané  

v zákonnej lehote žiadne pripomienky. 

 

Uznesenie č.23/2016 

Obecné zastupiteľstvo sa uznáša na VZN č.3/2016 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017. 

Hlasovanie: za3/3: Ing. Tomáš Čižmárik, Valéria Kováčová, Daniel Oláh, proti 0, zdržal 

sa: 0 

 

 

 

 



9. Pozemkové úpravy 

Starosta obce informoval, že by bolo vhodné vykonať v obci Píla pozemkové úpravy, 

k čomu je potrebné uznesenie obecného zastupiteľstva. Pozemkové úpravy je potrebné 

vykonať z dôvodu veľkého počtu E KN malých parciel, veľkého počtu spoluvlastníkov. 

Po prerokovaní  prijali poslanci toto uznesenie:  

 

Uznesenie č.24/2016 

Obecné zastupiteľstvo  súhlasí s podaním žiadosti o vykonanie pozemkových úprav 

v obci Píla. 

Hlasovanie: za3/3: Ing. Tomáš Čižmárik, Valéria Kováčová, Daniel Oláh, proti 0, zdržal 

sa: 0 

 

 

10. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2017 

Hana Barborová , ekonómka obce, prečítala „Plán činnosti hlavnej kontrolórky na 1. 

polrok 2017, poslanci po prerokovaní prijali toto uznesenie: 

 

Uznesenie č.25/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 

2017. 

Hlasovanie: za3/3: Ing. Tomáš Čižmárik, Valéria Kováčová, Daniel Oláh, proti 0, zdržal 

sa: 0 

 

11. Diskusia 

Diskusia bola všeobecne  zameraná k jednotlivým bodom.  

 

 

12. Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu, starosta obce zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil. 

 

 

Overovatelia: 

 

Kováčová Valéria  .................................... 

 

Oláh Daniel   .................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


