Zápisnica č. 10/2011 zo zasadnutia OZ v Píle, konaného dňa 16.12.2011 o 18.00
na Obecnom úrade v Píle
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) otvoril a viedol starosta obce Mgr.
RNDr. Ing. Radovan Mičunek, PhD. Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné. Zasadnutia sa zúčastnili poslanci OZ: Marta Koleková, Katarína
Kučerová, Dana Kschillová, Mgr. Filip Pudmarčík, PaedDr. Zuzana Vaňková.
Rokovania sa s ospravedlnením nezúčastnila hlavná kontrolórka obce Mgr. Iveta
Balejčíková.
OZ sa zúčastnili pozvaní p. Polakovič a p. Dobšovič.
Za zapisovateľku bola určená: PaedDr. Zuzana Vaňková
Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Filip Pudmarčík a Marta Koleková
Rokovanie OZ pokračovalo po odhlasovaní nasledovného programu:

Návrh programu:
1)odpovede na otázky občanov
2) žiadosť p. Polakoviča(pozvaný na OZ) o kúpu pozemkov vo vlastníctve obce,
3) prejednanie prípadu p. Dobšoviča(pozvaný na OZ) ohľadom príspevku nadácie
JOJ
4)informácie starostu obce
Správa o stave obce za rok 2011
Zhodnotenie Mikuláša
Príprava Silvestra
5)Schválenie rozpočtových opatrení na úpravu rozpočtu pre rok 2011 vzhľadom na
povodeň v roku 2011 a nepredvídateľné príjmy a výdavky
6) Kultúrny kalendár pre rok 2012
7)Harmonogram zasadnutí OZ pre rok 2012
8)Diskusia , rôzne, VZN
9) Schválenie štatútu knižnice
10) Správa kontrolórky
11) Ukončenie roka
ZA-5 ZDRŽ-___/PROTI-___

1)odpovede na otázky občanov
neboli doručené žiadne otázky
2) žiadosť p. Polakoviča (pozvaný na OZ) o kúpu pozemkov vo vlastníctve
obce,
Pozemok okolo chaty p. Polakoviča môže byť podľa schválenia OZ predaný
na základe osobitého zreteľa, podľa žiadateľom vypracovaného geometrického plánu
a za cenu pohybujúcu sa v rámci 12 – 20 €/m2. P. Polakovič žiada na základe
viacročných investícií do pozemku o zníženie ceny za m2, k pozemku si chce priviesť
siete. Ním navrhovaná výmera pozemku je 1218 m 2 a navrhuje maximálnu sumu 7-8
€/m2.
Na základe nesúhlasu OZ so znížením sumy na žiadateľom požadovanú
úroveň, sa p. Polakovič zaviazal dať vypracovať nový geometrický plán so zníženou
výmerou, odrážajúcou akceptovateľné finančné možnosti žiadateľa.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 27/2011 zo dňa 16.12. 2011
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 11 ods.4 písm. a) zákona č. 369/1990 Z. o
obecnom zriadení v platnom znení v súlade so zákonom 138/1991 Zb. v znení
zákona 258/2009Z.z o majetku obcí schvaľuje cenu za m2 podľa §9a ods. 8 písm.
e) hodného osobitného zreteľa (susediaci pozemok, nehnuteľnosť vo vnútri
pozemku) p. Polakovičovi o výmere podľa nového geometrického plánu za cenu
10€/m2
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 5 ZA-4 _/ZDRŽ-_1 (p. Koleková) /PROTI___
3) prejednanie prípadu p. Dobšoviča (pozvaný na OZ), p. Dobrej a p. Púčika
ohľadom príspevku nadácie JOJ
Po povodni poskytla nadácia JOJ pomoc občanom postihnutým povodňou.
Nedopatrením sa neodoslali 3 žiadosti: p. Dobšoviča, p. Dobrej, p. Púčika, nadácia
JOJ poslala neskôr obci peniaze i na odškodnenie týchto troch rodín. Na základe
posúdenia všetkých troch prípadov OZ odsúhlasilo sumu 2700 € p. Dobšovičovi
a ostatným vlastníkom nehnuteľnosti, sumu 900 € p. Dobrej a p. Púčikovi.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 28/2011 zo dňa 16.12. 2011
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 11 ods.4 písm. a) a § 3 ods. 2 písm. g) a § 3
ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení v súlade so
zákonom so zákonom 583/2004 Z. z. A zákonom 523/2004 Z.z. a štatútu obce Píla
schvaľuje mimoriadnu finančnú výpomoc v náhlej núdzi spôsobenej živelnou
pohromou z prostriedkov poskytnutých nadáciou JOJ pre majiteľov domu p.
Dobšoviča po povodniach v sume 2700€.
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 5 ZA-5 _/ZDRŽ-___/PROTI-___
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 29/2011 zo dňa 16.12. 2011
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 11 ods.4 písm. a) a § 3 ods. 2 písm. g) a § 3
ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení v súlade so
zákonom so zákonom 583/2004 Z. z. A zákonom 523/2004 Z.z. a štatútu obce Píla
schvaľuje mimoriadnu finančnú výpomoc v náhlej núdzi spôsobenej živelnou
pohromou z prostriedkov poskytnutých nadáciou JOJ pre majiteľov domu p. A.
Púčika a pani Dobrej po povodniach v sume 900€ pre každého účastníka
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 5 ZA-5 _/ZDRŽ-___/PROTI-___
4) informácie starostu obce
Správa o stave obce za rok 2011
Správa bude prednesená starostom obce na slávnostnom zasadnutí OZ 5.1.2012.
 Program zasadnutí
Najbližšie zasadnutie OZ bude dňa 5.1.2012, potom každý prvý piatok v nepárnom
mesiaci.
 Zhodnotenie Mikuláša
Starosta zhodnotil priebeh Mikuláša, zúčastnilo sa ho cca 34 detí, s organizáciou
pomohli študenti Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre. Celkové náklady na
akciu nepresiahli 100 €.
 Príprava Silvestra
Starosta objednal zábavnú pyrotechniku, bude slávnostný prípitok a po uvedení
nového rozhlasu do prevádzky zaznie z rozhlasu hymna SR.
Prevádzkovateľ krčmy prisľúbil uvarenie kapustnice. Súčasťou Silvestra bude
i výstup na Kuklu.

 Rybníky v Lindave
Starosta obce chce odkúpiť prebytočný majetok štátu – rybníky v Lindave pri
Píle. Obec Píla požiadala o delimitáciu majetku do vlastníctva obce, ak suma
požadovaná štátom bude zo strany obce akceptovateľná. V spolupráci s obcou
Dubová sa plánuje sprevádzkovanie uvedeného areálu.
 Finančná pomoc Nadácie JOJ pre obec na škody spôsobené
povodňou
Obec bude investovať získané finančné prostriedky 44 500 € (mínus príspevky
uvedené v bode 3) do odstraňovania následkov povodne.
 Zaradenie

obce

dvakrát

do

druhého

realizačného

projektu

Revitalizácie krajiny a ochrany pred povodňami
Jedna zmluva je už odoslaná na Úrad vlády SR, po jej podpise by obec mala
získať 20000 €, v druhom projekte sa má zmluva podpisovať v januári na sumu
100000€ , s tým, že obec bude mať možnosť opraviť poškodené časti intravilánu
obce – oprava mostov, a zadržanie vody v lese, možno vybudovaním suchého poldra
smerom na Bielu skalu. Bol upravený i potok na Imrovej lúke a budujú sa kalové
jamy a neskôr i kaskády. Obec zamestnáva na tieto účely 8 ľudí.

5) Schválenie rozpočtových opatrení na úpravu rozpočtu pre rok 2011
vzhľadom na povodeň v roku 2011 a nepredvídateľné príjmy a výdavky
Starosta

predložil

písomne

spracované

navrhované

úpravy

rozpočtu

spracované p. Hoffmannovou pre rok 2011, týkajúce sa napr. poistných odvodov za
zamestnancov OÚ. Obec objednala i zábradlie na spodný most pri Majeri.
Do dňa konania zasadnutia OZ štát zatiaľ neodsúhlasil preplatenie žiadnej časti
z povodňových škôd (152000€).
Zasadnutie OZ z rodinných dôvodov opustila Marta Koleková.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 30/2011 zo dňa 16.12. 2011
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 9 a § 11 ods.4 písm. a) zákona č. 369/1990
Z. o obecnom zriadení v platnom znení v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a

zákonom 523/2004 Z.z. schvaľuje zmeny rozpočtu v príjmovej časti v zmysle
predloženého návrhu
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4 ZA- 4 ZDRŽ-___/PROTI-___
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 31/2011 zo dňa 16.12. 2011
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 9 a § 11 ods.4 písm. a) zákona č. 369/1990
Z. o obecnom zriadení v platnom znení v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. A
zákonom 523/2004 Z.z. schvaľuje zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti v zmysle
predloženého návrhu
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4 ZA- 4 ZDRŽ-___/PROTI-___
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 32/2011 zo dňa 16.12. 2011
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 9 a § 11 ods.4 písm. a) zákona č. 369/1990
Z. o obecnom zriadení v platnom znení v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. A
zákonom 523/2004 Z.z. schvaľuje právomoc starostovi obce rozhodnúť o :
dodatočných zmenách rozpočtu v súvislosti s predpokladanými príjmami zo
ŠR(preplatenie záchranných prác po povodni) a iných nepredvídaných zmenách
vyžadujúcich úpravy rozpočtu
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4 ZA- 4 ZDRŽ-___/PROTI-___
6) Kultúrny kalendár pre rok 2012
Nový kultúrny kalendár bude vychádzať z minuloročného, doplnený o nové akcie:
uvítanie detí za rok 2011 v priestoroch knižnice, posedenie s jubilantmi a seniormi,
MDŽ, deň matiek s detským programom.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 33/2011 zo dňa 16.12. 2011
Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení
· schvaľuje kultúrny kalendár v obci Píla (príloha č. 1)
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4 ZA-4 ZDRŽ-___/PROTI-___
7) Harmonogram zasadnutí OZ pre rok 2012
Prvé zasadnutie OZ v novom roku bude 5.1.2012, potom každý prvý piatok
v nepárnom mesiaci.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 34/2011 zo dňa 16.12. 2011
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Z. o obecnom
zriadení v platnom znení
schvaľuje program riadnych zasadnutí OZ na rok 2012 (príloha č.2)
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4 ZA-4_/ZDRŽ-___/PROTI-___
8) Diskusia, rôzne, VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
OZ muselo ustúpiť od návrhu spoplatňovať viacero psov držaných pri jednej
nehnuteľnosti vyššou sumou. Mgr. Pudmarčík navrhuje nižšiu sumu za odpadu pre
malé deti, čo však tiež nie je podľa zákona možné.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 35/2011 zo dňa 16.12. 2011
Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe §6 a § 11 ods. 4 pís. G zák. č. 369/1990 Zb.
O obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje
VZN č. 4/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce P Í L A, v znení zverejneného návrhu
a navrhnutých pripomienok formou nariadenia č. 4/2011
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4 ZA- 4 ZDRŽ-___/PROTI-___
9) Schválenie štatútu knižnice
Obec chce v spolupráci s p. Pudmarčíkovou do konca roka podať 2 projekty.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 36/2011 zo dňa 16.12. 2011
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 15 zákona č. 369/1990 Z. o obecnom
zriadení v platnom znení
schvaľuje štatút obecnej knižnice v zmysle predloženého návrhu
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4 ZA-4_/ZDRŽ-___/PROTI-___
10). Správa kontrolórky

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 37/2011 zo dňa 16.12. 2011
Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe § 18d) a e) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako aj v zmysle Plánu kontrolnej
činnosti na II. polrok 2011
1. berie na vedomie
Správu o kontrole zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4 ZA-4_/ZDRŽ-___/PROTI-___
11) Ukončenie roka
Starosta obce poďakoval poslancom za spoluprácu počas celého roka 2011.
Zápisnicu zapísala: 26.12. 2011 PaedDr. Zuzana Vaňková
Overovatelia zápisnice :
Marta Koleková ................................
Mgr. Filip Pudmarčík ................................
starosta obce
Mgr. RNDr. Ing. Radovan Mičunek, PhD.

