Zápisnica
Napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Píle, konaného dňa 10.03.2018 o 9,00
hodine v priestoroch Obecného úradu v Píle
1.

Kontrola účasti poslancov

2.

Kontrola plnenia uznesení

3.

Určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu OZ

4.

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Píle pre rok 2018

5.

Zmena rozpočtu pre rok 2018, kúpa mulčovača a podkopu za traktor

6.

Plán hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2018

7.

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov – ZŠ s MŠ Župkov

8.

Majetkové priznanie starostu obce

9.

Diskusia

10.

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 uznášaniaschopné.

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
Kováčovú Valériu a Ing. Tomáša Čižmárika.
Uznesenie č.1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Píle schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Píle 10.03.2018.
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 pre rok 2018
Starosta obce Eugen Čižmárik, predložil plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok
2018 a to: 8.6.2018, 7.9.2018, 7.12.2018. Obecné zastupiteľstvo zobralo návrh na
vedomie.

5.

Zmena rozpočtu pre rok 2018, kúpa mulčovača a podkopu za traktor
Starosta obec predložil zmenu rozpočtu na rok 2018 a zároveň navrhol kúpiť za červený
traktor Proxima mulčovač a podkop z prostriedkov rezervného fondu. Poslanci navrhli
dokúpiť aj štiepkovač na konáre za traktor.
Uznesenie č.2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Píle schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2018 a kúpu
mulčovača, podkopu a štiepkovača na konáre z prostriedkov rezervného fondu.
Hlasovanie: Za 5/5 : Doc. Ferdinand Chrenka akad.soch., Ing. Tomáš Čižmárik, Valéria
Kováčová, Daniel Oláh, Roman Tadian, proti:0, zdržal sa: 0

6.

Plán hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2018
Eugen Čižmárik, starosta obce , prečítal plán hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2018
a poslanci prijali toto uznesenie:
Uznesenie č.3/2018
Obecné zastupiteľstvo v Píle schvaľuje plán hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2018.
Hlasovanie: Za 5/5 : Doc. Ferdinand Chrenka akad.soch., Ing. Tomáš Čižmárik, Valéria
Kováčová, Daniel Oláh, Roman Tadian, proti:0, zdržal sa: 0

7.

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov – ZŠ s MŠ Župkov
Starosta obce prečítal žiadosť od Obce Župkov o poskytnutie finančných prostriedkov
na rok 2018 na deti navštevujúce mimoškolskú činnosť v ZŠ s MŠ Župkov. Poslanci
navrhli vyžiadať si od ZŠ s MŠ Župkov skutočnú dochádzku na jednotlivé krúžky.

8.

Majetkové priznanie starosta obce
Starosta obce informoval, že podal majetkové priznanie za rok 2017 komisii zloženej
z poslancov obecného zastupiteľstva.

9.

Diskusia
Diskusia bola zameraná k jednotlivým bodom.

10.

Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu , starosta obce zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil.

Overovatelia:
Kováčová Valéria

...........................

Ing. Tomáš Čižmárik ...........................

