
Zápisnica 

Napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 14.09.2016 o 13,00 hodine na 

Obecnom úradu v Píle 

 

Program: 

1. Kontrola účasti poslancov 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu OZ 

4. Zmena rozpočtu na rok 2016 

5. Schválenie Programu rozvoja obce na roky 2016-2020 

6. Zámer na separovaný zber a zhodnocovanie odpadu 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

1. Kontrola účasti poslancov 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Eugen Čižmárik, starosta obce, ktorý 

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

zastupiteľstvo má päť poslancov, z ktorých sú prítomní traja, 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.15/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

14.9.2016. 

Hlasovanie:  za 3/3: Doc. Ferdinand Chrenka akad. soch., Valéria Kováčová, Daniel 

Oláh,   proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

4. Zmena rozpočtu na rok 2016 

 

Hana Barborová, účtovníčka obce, prečítala návrh zmeny rozpočtu na rok 2016 podľa 

aktuálneho stavu, po prerokovaní prijali poslanci toto uznesenie: 

 

Uznesenie č.16/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2016 podľa predloženého 

návrhu. 

Hlasovanie:  za 3/3: Doc. Ferdinand Chrenka akad. soch., Valéria Kováčová, Daniel 

Oláh,   proti: 0, zdržal sa: 0 

 

5. Schválenie Programu rozvoja obce na roky 2016-2020 

 

Starosta obce informoval o pripomienkach dotknutých subjektov k PRO, ktoré nebolo 

treba priamo zapracovať do PRO, väčšina pripomienok mala len všeobecný resp. 

odporúčací charakter. Obecné  



 

Uznesenie č.17/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program rozvoje obce Píla na rok 2014-2020 

(aktualizácia 2016) a v súvislosti s realizáciou programu rozvoja berie na vedomie 

pripomienky dotknutých subjektov v zisťovacom konaní podľa §7 ods. 5 zákona 

č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

Hlasovanie:  za 3/3: Doc. Ferdinand Chrenka akad. soch., Valéria Kováčová, Daniel 

Oláh,   proti: 0, zdržal sa: 0 

 

6. Zámer na separovaný zber a zhodnocovanie odpadu 

 

Starosta obce informoval, že vyšla výzva  na podporu nakladania s biologicky 

rozložiteľným odpadom, kde by bola možnosť čerpania finančných prostriedkov na 

techniku – krovinorez, kosačka, drvič ...  Poslanci odporučili zistiť bližšie podmienky 

výzvy a potom sa to prehodnotí zapojenie obce do výzvy. 

 

 

7. Diskusia 

 

V.Kováčová  - navrhla, aby sa častejšie u aktivačných pracovníkov robila dychová          

skúška na  alkohol    

- dotaz , kedy sa bude robiť omietka na budove č.22 

 

D.Oláh – treba vypíliť chodník od Tomášov do Grúbosa 

 

 

8. Záver  

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 

ukončil. 

 

 

Overovatelia: 

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

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

    

 

 

 


