
Zápisnica 

napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva , konaného dňa 11.03.2017 o 09,00 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. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva pre rok 2017 

5. Plán športových a kultúrnych podujatí pre rok 2017 

6. Oznámenie majetkových pomerov za rok 2016 – starosta obce 

7. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2017 ZŠ s MŠ Župkov 

8. Diskusia 

9. 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 piati, 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 Romana Tadiana. 

 

Uznesenie č.1/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Píle schvaľuje program zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 11.03.2017. 

Hlasovanie: za 5/5:  Doc. Ferdinand Chrenka akad. soch., Ing. Tomáš Čižmárik, Valéria 

Kováčová, Daniel Oláh, Roman Tadian,  proti: 0, zdržal sa : 0 

 

4. Plán  zasadnutí  Obecného zastupiteľstva v Píle pre rok 2017 

Starosta obce oboznámil s plánom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Píle  pre rok 

2017, k návrhu neboli  žiadne pripomienky a poslanci prijali toto uznesenie: 

 

Uznesenie č. 2/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Píle schvaľuje plán zasadnutí  pre rok 2017 na dni:  

10.06.2017, 09.09.2017, 09.12.2017.  

Hlasovanie: za 5/5:  Doc. Ferdinand Chrenka akad. soch., Ing. Tomáš Čižmárik, Valéria 

Kováčová, Daniel Oláh, Roman Tadian,  proti: 0, zdržal sa : 0 

 

5. Plán športových a kultúrnych podujatí pre rok 2017 

Starosta obce  informoval o plánovaných podujatiach  pre rok 2017, konkrétne MDD 

04.06.2017, Deň otcov 17.06.2017, Beh G. Grizlova  a Športovo – kultúrny deň obce Píla 

26.08.2017, Púšťanie šarkanov 16.09.2017, Úcta k starším v októbri, Mikuláš 

06.12.2017. Poslanci nemali k návrhu pripomienky a prijali toto uznesenie: 



Uznesenie č.3/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán  športových a kultúrnych podujatí pre rok 

2017 a  použitie  finančných prostriedkov na tieto akcie  MDD 04.06.2017, Deň otcov 

17.06.2017, Beh G. Grizlova  a Športovo – kultúrny deň obce Píla 26.08.2017, 

Púšťanie šarkanov 16.09.2017,  Úcta  k starším  - október 2017, Mikuláš 06.12.2017. 

Hlasovanie: za 5/5:  Doc. Ferdinand Chrenka akad. soch., Ing. Tomáš Čižmárik, Valéria 

Kováčová, Daniel Oláh, Roman Tadian,  proti: 0, zdržal sa : 0 

 

6. Oznámenie majetkových pomerov za rok 2016 – starosta obce 

Starosta obce informoval, že podal majetkové priznanie za rok 2016 komisii zloženej  

z poslancov obecného zastupiteľstva.  

 

7. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2017 ZŠ s MŠ Župkov 

Starosta obce prečítal žiadosť z Obce Župkov o poskytnutie finančných prostriedkov na 

1. a 2. polrok 2017 pre ZŠ s MŠ na mimoškolskú činnosť. Po prerokovaní poslanci prijali 

toto  uznesenie: 

 

Uznesenie č.4/2017 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na 1. 

polrok 2017 a 2. polrok 2017 na deti navštevujúce mimoškolskú činnosť 

a mimoškolské aktivity v ZŠ s MŠ Župkov. 

Hlasovanie: za 5/5:  Doc. Ferdinand Chrenka akad. soch., Ing. Tomáš Čižmárik, Valéria 

Kováčová, Daniel Oláh, Roman Tadian,  proti: 0, zdržal sa : 0 

 

8. Diskusia 

Starosta obce informoval o zaslaní výpovedi z nájmu prevádzky Hostinec, od 01.04.2017 

bude zriadená nová web stránka obce Píla. 

 

9. Záver 

Po vyčerpaní  všetkých bodov programu, starosta obce zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

Overovatelia: 

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

Tadian Roman  ............................. 

 

 
 


