
Zápisnica 
napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 11.06.2016 o 8,30 hod. na Obecnom úrade v Píle. 
 
Program 
1. Kontrola účasti poslancov 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu OZ 
4. Prenájom Hostinca 
5. Diskusia 
6. 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 všetci prítomní, čiže obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

 
2. Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva sa plnia. 
 
3. Určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu OZ 

Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia, určil za overovateľov zápisnice Romana Tadiana 
a Daniela Oláha. 

 
Uznesenie č.13/2016 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva 11.06.2016. 

 
Hlasovanie:  za: Doc. Ferdinand Chrenka akad. soch., Ing. Tomáš Čižmárik, Valéria      Kováčová, 
Roman Tadian, Daniel Oláh, proti: 0, zdržal sa: 0 
 

4. Prenájom Hostinca 
Starosta obce informoval, že 2.6.2016 bola zvolaná komisia na otváranie obálok ponúk na prenájom 
Hostinca v obci Píla. Doručená bola len jedna ponuka od M&M Holding, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01  
Bratislava, ktorá splnila všetky podmienky. Cenová ponuka bola na 61.-€.   Návrh zmluvy bol prečítaný 
poslancom OZ, po prerokovaní prijali poslanci toto uznesenie: 
 

Uznesenie č.14/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytového priestoru (prevádzka Hostinec)   

nachádzajúci sa na LV č.145 katastrálneho územia Píla evidovanom katastrálnym úradom v Banskej 

Bystrici , Okresný úrad Katastrálny odbor Žarnovica, budova postavená na pozemku parc. č.40, 

súpisné číslo budovy 32, nájomcovi M&M Holding, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01  Bratislava, 

s mesačným nájomným 61.-€ na dobu neurčitú od 01.07.2016.  

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

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

 

5. Diskusia  
Pán Mesiarik   - diskutoval ohľadne umiestnenia informačných  tabúľ, kde je obecný úrad. Upozornil 
na podmývanie regulácie potoka pri Zimmermannovi – osloviť Povodie Hrona. 
Doc. Ferdinand Chrenka, akad. soch. – stále viac behajú motorkári po lúkach a lesných cestách, či by 
nebolo možné zjednať nápravu.  Navrhol zmeniť termín Športovo -kultúrneho dňa obce Píla 
z 20.08.2016 na 27.08.2016. 
 

6. Záver 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
Overovatelia: 
Roman Tadian ................................ 
Daniel  Oláh ............................... 


