
Zápisnica č.5/2011 zo zasadnutia OZ v     Píle, konaného dňa 28.06.2011   
o     18.00 na OÚ v     Píle  

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ( ďalej OZ ) otvoril a viedol starosta obce Mgr. RNDr. 
Ing. Radovan Mičunek, PhD. Skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné. Zasadnutia sa 
zúčastnili poslanci OZ: Marta Koleková, Katarína Kučerová, Dana Kschillová, Mgr. Filip 
Pudmarčík, PeadDr. Zuzana Vaňková.
Hl. kontrolórka obce bola ospravedlnená.
Za zapisovateľku bola zvolená : Marta Koleková
Za overovateľov zápisnice boli zvolený : Katarína Kučerová a Mgr. Filip Pudmarčík

Rokovanie OZ pokračovalo s     jednomyseľným súhlasom poslancov s     nasledovným   
programom 
1.odpovede na dopyty občanov
2.kontrola uznesení z ostatných zasadnutí
3.informácie starostu – povodeň- opatrenia- poskytnutá pomoc
                                  - hody
4.naplnenie litery zákona 253/1994 Z.z.§8a : 
5.interpelácie poslancov na starostu

1.Odpovede na otázky občanov
    neboli doručené žiadne otázky

2.Kontrola uznesení
   OZ skonštatovalo, že uznesenia z minulého zastupiteľstva sú splnené alebo sa priebežne 
   plnia

3. Informácie
    Obec poskytnutá povodňami pomohla poškodeným obyvateľom s vypĺňaním dotazníkov, 
zapožičala veci, ktoré sa postupne vracajú späť. Niektoré veci sa uložili do povodňovej banky 
na pomoc k povodniam. Neskutočná pomoc prišla od okolitých dedín vo forme financií a to 
nasledovne: Dubová 3 300,-€, Pezinok 2000,-€, Limbach 2000,-€, Šenkvice 2000,-€, 
Štefanová 1000,-€, Nižná Mišla 1000,-€, -€, Budmerice 500,-€, a mnoho ďalších súkromných 
ľudí. Finančnú pomoc obyvateľom poskytla nadícia TV JOJ 80000 eur. a Západoslovenské 
Elektrárne obci Píla so sumou 8500 eur. Predbežná finančná pomoc je 23 000 eur. Oprava 
vody je úspešne ukončená a aj plyn je tiež už v prevádzke. Hasiči pracovali 3 dni. Hamra – 
odvoz odpadu a úprava areálu. Prísľub Slovnaftu na poukážky na naftu. Canon nám daruje 
tlačiareň a iné pomôcky. 
Faktúra za odpad prišla v rozpočte za celý rok. Povodňovú škodu preplatí štát. Treba zistiť, 
ktoré veci poskytnuté pri povodniach treba vrátiť a ktoré sa môžu nechať občanom.
Príprava k hodom:
Oprava ihriska a montáž bránok. Uskutoční sa hodová zábava v pohostinstve Píla, futbalový 
turnaj a v kostole bude slávnostná omša a v obci bude atrakcie pre deti.

4.Naplnenie litery zákona 253/1994- rozhodnutie o     plate starostu  
  Rozsah výkonu starostu z 30% sa zvyšuje na 60%. Plat zostáva bez zmeny.
  ZA- 5. ZADRŽ- /, PROTI- /



  Uznesenie jednohlasne zvolené

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v     Píle č. 18/2011 zo dňa 28.6.2011  

Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe § 11 ods. 4 písm i) zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení 
v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v platnom znení (v znení novely č. 154/2011 Z.z. zo 17.mája 2011 účinnej od 
1.6.2011)

schvaľuje zmenu rozsahu výkonu funkcie na návrh starostu na 60% úväzok 

uvádza

na základe § 4, ods. 9 presnú výšku platu starostu obce Píla stanovenú v eurách na základe priemernej mesačnej 
mzdy v národnom hospodárstve za rok 2010 s výpočtom:

- priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve v roku 2010: 769,- € na základe informácie 
Štatistického úradu SR z 3.3.2011

- násobok podľa § 4 ods. 1 – tabuľka podľa počtu obyvateľov: 1,49 násobok v obciach do 500 obyvateľov 
(znížené novelou zo 1,65 násobku)

769 x 1,49 = 1145,81 €

premietnuté do 60% úväzku : 1145,81 * 0,6 = 687,486 sa zaokrúhľuje na celé euro nahor = 688,- €

Do zverejnenia informácie o výške priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2011 uvádzame 
výšku hrubého platu starostu obce Píla: 688,- €

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 5 ZA-5 ZDRŽ-___/PROTI-___ 

5. Interpelácie poslancov na starostu  
  Vytvorenie komisie v obci na rozdeľovanie darovaných peňazí- nadáciu. TV JOJ rozdelí 
svoje darované peniaze samostatne.
 Množstvo vývozného odpadu približne 20 tisíc ton. Z darovaných peňazí zaplatený rozhlas 
vo výške 1400 eur.
Požiadavky poslancov na starostu- žiadne

6. Záver
Zápisnicu zapísala- Koleková Marta

Overovatelia zápisnice- 

Kučerová Katarína ..............................................

Mgr. Pudmarčík Filip...................................................


