Zápisnica zo zasadnutia OZ v Píle, konaného dňa 2.3.2012 na Obecnom úrade v Píle
Otvorenie zasadnutia, zvolenie 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: Katarína Kučerová, Dana Kschillová, PaeDr. Zuzana Vaňková.
Neprítomní: Marta Koleková,Mgr. Filip Pudmarčík ( zúčastnil sa zasadnutia od bodu č. 2)
Rokovania sa zúčastnil hlavný kontrolór obce p. Balejčíková
Za zapisovateľku bola určená: Katarína Kučerová
Za overovateľov zápisnice boli určení: Dana Kschillová a PaeDr. Zuzana Vaňková.
Rokovanie OZ pokračovalo po odhlasovaní nasledovného programu:
1) odpovede na dopyty občanov
2) informácie starostu obce
- informácia o podaných projektoch
- informácia o pripravovaných projektoch
- vyhodnotenie detského KARNEVALU
3)opätovné prejednanie žiadosti p. Polakoviča
4)preplatenie časti nevyčerpanej dovolenky starostu
5)prerokovanie východísk k rozpočtu pre rok 2012
6)stanovenie termínu pre slávnostné otvorenie knižnice
7)diskusia , rôzne
P. starosta navrhol zmeny v programe:
Od poslancov neboli žiadne návrhy na zmeny v programe
Zmeny v programe na návrh starostu:
Bod č. 4. zrušený, nakoľko podľa znení zákonov je možné preplatenie dovolenky starostu až po
dvoch rokoch.
Bod č. 4.Zaradenie žiadosti o dotáciu Športového klubu SPC Častá
Bod č. 5. Prerokovanie správ hlavnej kontrolórky obce
Hlasovanie o programe
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3 ZA-3 _/ZDRŽ-_0 /PROTI-___
1)odpovede na dopyty občanov
preskočený, vzhľadom na to, že sa nedostavili žiadny občania a neboli doručené žiadne otázky a

pripomienky od občanov
2) informácie starostu obce
– -informácia o podaných projektoch
– od Vianoc bolo podaných 6 Projektov z toho 2 na Ministerstvo kultúry- akvizícia knih a
digitalizácia knižnice akvizícia kníh je v štádiu schvaľovacieho procesu a projekt
digitalizácia knižnice je na sekcii ekonomika a projektové riadenie
– k 4.1.2012 bol projekt podaný na Úrade vlády projekt Malé vodné elektrárne – projekt sa
nezmestil do balíka schválených projektov
– na konci r. 2011 Projekt na zvyšovanie bezpečia obyvateľov a návštevníkov obce, jedná sa o
projekt pre prevencie kriminality, Uznesením bol schválený projekt, žiadané boli dva radary,
ktoré by boli namontované na stĺpoch pri vstupoch do obce, a zabezpečenie obecného úradu
zabezpečovacím systémom. Žiadaná bola suma 5 184 ,-€ schválili sumu 2760,-€
– k 25.2.2012 žiadosť na BSK na opravu strechy žiadame sumu 4 000€ celkové náklady
4420€, jedná sa o zvody rín, hákov, oplechovanie a výmeny niektorých škridiel
– k 1.3. 2012 podaný projekt na EKO fond jedná sa o výmenu všetkých konštručných
(vonkajších) otvorov OÚ ( okná a dvere) celkový rozpočet projektu je 13 520€, vzhľadom
na okennú plochu môžme žiadať 3 000€.
– - informácia o pripravovaných projektoch
– 25.2. bolo zasadnutie komisie ROEP, kataster zamietol vydržanie pozemkov, 25.2.vyšla
výzvy na operačný program BSK čo sa týka revitalizácie, prihlásenie v rámci vybudovania
chodníka v celej obci od rázcestia po hornú pílu, jednalo by sa o náučný chodník, bude treba
vyriešiť pozemky a listy vlastníctva ohľadne pozemkov pod chodníkom, je relatívne vysoká
šanca na schválenie projektu
– - vyhodnotenie detského KARNEVALU
– poďakovanie všetkým čo akokoľvek prispeli ku karnevalu , bol to úspešný ročník zúčastnilo
a 34 masiek
3) opätovné prejednanie žiadosti p. Polakoviča
p. Polakovič dal vypracovať nový geometrický plán, ktorý je nepriechodný, vzhľadom na to, že
tento plán, určuje ešte väčšiu plochu o akú žiadal na predchádzajúcom zasadnutí. Zámer odpredaja
bude zverejneý podľa pôvodného geometrického plánu.
4)Prerokovanie žiadosti o dotáciu Športového klubu SPC Častá
jedná sa o poskytnutie dotácie pre talentovaných športovcov z obce Píla na súťažnú výstroj, kt. za

minulý rok 2011 získali spolu Simona Vráblová, Peter Nemček, Jakub a Juraj Zmekovci, Gabriel
Juriš, spolu priniesli 23 medailí.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 1/2012 zo dňa 2.3. 2012
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení
schvaľuje dotáciu pre športový klub Šk SPC Častá v celkovej výške 150 € pre rok 2012 určenú na
výstroj pretekárov z obce Píla
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4 ZA-4 _/ZDRŽ-_0 /PROTI-___
5) Prerokovanie správ hlavnej kontrolórky obce
Správa o kontrole činnosti za r. 2011 v zmysle zákona č. 369/1990 Z. 369/1990o obecnom zriadení
v platnom znení
Odborné stanovisko k záverečnému účtu, správa o sťažnostiach, kontrola uznesení za minulý rok,
kontrola príprav zverejňovania zmlúv a objednávok, kontrola vnútorných predpisov a VZN,
predloženie plánu kontrolnej činnosti, školenia a zasadnutia,
Správa o kontrole vybavovania petícii a sťažnosti, kontrola uznesení a zápisníc za minulý rok.
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení
Berie na vedomie: informácie starostu obce
správy hlavnej kontrolórky:
-správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2011
-správa o kontrole uznesení za rok 2011
-správa o kontrole a stave vybavovania sťažností a petícií za rok 2011
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4 ZA-4 _/ZDRŽ-_0 /PROTI-___
6) prerokovanie východísk k rozpočtu pre rok 2012
Návrhy: prístrešok SAD pri Hámre, vývesná tabuľa pri hornej zástavke, zriadiť miestnosť v zadnej
časti OU na reprezentačné účely (pred bývalou knižnicou), detské ihrisko pred bývalou MŠ, alarm
do OÚ, výmena dverí a kľúčov, obecné noviny, spolu financovanie projektov, vianočné osvetlenie,
stoličky, knižnica dvere, dvere do skladu pod OB, kancelárske potreby, prenosný obecný znak,
zástavy a vlajky, mikrovlnka a minichladnička, tlač ďakovných listov, zábradlie do Osvetovej
besedy, vysávače(OÚ, knižnica), sada pečiatok, skriňa na stĺpiky a sieťky, spoluúčasť na ihrisko,

prepäťové ochrany na OU a knižnicu, monitor do knižnice.

7)stanovenie termínu pre slávnostné otvorenie knižnice
knižnica je mala kultúrna ustanovizeň obce, bolo by dobre pozvať aj ľudí z malokarpatskej knižnice
z Pezinka a župana BSK p. Freša.
Predbežný dátum otvorenia by bol 30.3.2012 (piatok)
8)diskusia , rôzne
Plán hospodárskeho sociálneho rozvoja obce- plán je vypracovaný a nie je aktualizovaný.
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny – pomoc v hmotnej núdzi,viacero ľudí si vybavilo potvrdenia,
mnoho ľudí nič nedostali, prípadne len malú čiastku, plánované je medializovať túto situáciu s
príspevkami, prípadne písať riaditeľke ÚPSVR
Kronika – prepisovanie do počítačovej formy zverejnenie na www. stránke
Deň zeme – upratovanie obce 21.4.2012
Záver
Poďakovanie p. starostu za účasť na zasadnutí

starosta obce
Mgr. RNDr. Ing. Radovan Mičunek, PhD.

