
Zápisnica č.7 zo zasadnutia OZ v Píle, konaného dňa 07.09.2012 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. Na úvod privítal poslancov  OZ a hlavnú kontrolórku obce 
Mgr.Ivetu Balejčíkovú a skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné.
Prítomní poslanci: PaedDr.Zuzana Vaňková, Katarína Kučerová, Mgr.Filip Pudmarčík, Marta 
Koleková, Dana Kschillová.
Za zapisovateľa bola určená: Dana Kschillová
Za overovateľov zápisnice boli určení: PaedDr.Zuzana Vaňková, Katarína Kučerová
Starosta obce dal návrh na hlasovanie o programe, ktorý doplnil o:
-  stanovenie ceny  za odpredaj obecného pozemku p.Jurišovi s manželkou 
Kontrolórka obce dala návrh na doplnenie programu o:
-  plán kontrolnej činnosti obce a správa o cestovnom
Poslanci následne hlasovali za takto doplnený program:

1.  Odpovede na dopyty občanov
2.  Informácie starostu obce - aktuálny stav riešenia projektov a VO
3.  Prerokovanie a schválenie žiadostí občanov  o kúpu  pozemkov v majetku obce
4.  Stanovenie ceny za odpredaj obecného pozemku v zmysle uzn.č.12/2011 p.Jurišovi s manželkou
5.  Schválenie knižničného poriadku ako VZN
6.  Plán kontrolnej činnosti obce, správa o cestovnom
7.  Diskusia, rôzne

Hlasovanie o programe:
Prítomní poslanci s mandátom 5:  ZA  -  5, PROTI  -  0, ZDRŽ  -  0.

1. Odpovede na dopyty občanov

    Na rokovanie OZ sa dostavila p.Hózová Jarmila, ktorá prišla s opätovnou žiadosťou o odkúpenie 
obecného pozemku pri kostole - pôvodná žiadosť bola podaná v r.2011, vtedy žiadali o odkúpenie cca 
4m, t.č.by si chceli odkúpiť aspoň 3m obecného pozemku.
Starosta podal návrh schváliť 3m a dal hlasovať o tomto návrhu:
Hlasovanie:  ZA  -  0, PROTI  -  3(p.Vaňková, p.Kučerová, p.Pudmarčík), ZDRŽ  -  2(p.Kschillová, 
p.Koleková).
Poslanec Filip Pudmarčík dal návrh odpredať 1m obecného pozemku, nakoľko v týchto priestoroch 
parkujú návštevníci kostola, prevažne imobilní, počas sv.omše.
Hlasovanie: ZA  -  5, PROTI  -  0, ZDRŽ  -  0.
S týmto záverom p.Hózová nesúhlasila a keďže sa zistili aj nezrovnalosti ohľadne geometrického plánu 
oproti skutočnému stavu, poslanci sa nakoniec dohodli, že si po skončení OZ pôjdu preveriť skutkový 
stav na mieste. Po tejto prehliadke prišli poslanci k záveru, že ak si dá p.Hózová  vypracovať nový 
geometrický plán, ktorý bude korešpondovať so skutočným stavom, bude sa OZ touto žiadosťou 
zaoberať. O tomto bola p.Hózová informovaná.

2. Informácie starostu obce

     Starosta informoval poslancov, že sa podarili zrealizovať 2 projekty a to:

-  oprava strechy na Obecnom úrade v hodnote 2.500€, prebieha prieskum trhu, zatiaľ nie je dodávateľ
-  prevencia kriminality - je namontovaný radar, musí sa ešte upraviť-nakloniť do kolmej polohy.
   Je vybratý dodávateľ na alarm na Obecný úrad  
   Z daru JOJ-ky sa preinvestovalo:  4.500€ na dotácie občanov po povodni

1.500€ pre DHZ Častá-požiarnikov
            19.700€ na opravu chodníka v obci

4.000€ kúpa materiálu na chodník
1.572€ na poškodené zábradlie v ,,kolónií”

Ďalšie prostriedky- 6.200€- sa použijú na opravu prepadajúcej cesty a poškodený most po 



povodni na ceste do ,,kolónie”
   3.500€ na opravu cesty na novej ulici pri majeri
   2.500€ na revitalizáciu oddychovej zóny ,,pri žlabku”
   1.500€ na poškodené lavičky pri ,,kolónií”

Aktuálny stav VO:  - zrubové prehrádzky v lese- prevencia proti povodni
 - oprava ihriska, múr za ihriskom, nový system závlahy
 - oprava, resp. stavba mosta pri Jurišoch- predpokladané ukončenie prác 
   30.09.2012.

3. Prerokovanie a schválenie žiadostí občanov o kúpu pozemkov majetku obce

    - p. Korček dal vypracovať a predložil geometrický plán schválený katastrom.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 13/2012 zo dňa 7.9.2012
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 11 ods.4 písm. a) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení 
v platnom znení v súlade so zákonom 138/1991 Zb. v znení zákona 258/2009 Z.z. o majetku obci

schvaľuje predaj obecného majetku podľa §9a ods. 8 písm. e) hodného osobitného 
zreteľa(susediaci pozemok, užívanie nehnuteľnosti, zosúladenie právneho a skutkového stavu)

p.Korčekovi
podľa geometrického plánu č. 10/2012- vyhotoveného p.Ing. Vladimírom Kováčom a overeného 
správou katastra Pezinok
Časť pozemku č. 176/1 o výmere 4 m2 a časti pozemku č.p. 178/1 o výmere 117 m2 a časti pozemku 
č.p. 178/1 35 m2 spolu o výmere 156 m2

Cena je stanovená na 10€/m2

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 5 ZA- 5_/ZDRŽ-__/PROTI-__

   - p. Sústrik s manželkou- jedná sa o kúpu a predaj obecného pozemku. Starosta dal k nahliadnutiu 
geometrický plán- č.7/2012- overený katastrom, zmenili sa čísla parciel oproti pôvodnému 
geometrickému plánu.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 14/2012 zo dňa 7.9.2012
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 11 ods.4 písm. a) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení 
v platnom znení v súlade so zákonom 138/1991 Zb. v znení zákona 258/2009 Z.z. o majetku obci

schvaľuje predaj obecného majetku podľa §9a ods. 8 písm. e) hodného osobitného 
zreteľa(susediaci pozemok, užívanie nehnuteľnosti, zosúladenie právneho a skutkového stavu)

p.Ing.S.Sústrikovi a manž. JUDr.M.Sústrikovej
podľa geometrického plánu č. 7/2012- vyhotoveného p.Ing. Vladimírom Kováčom a overeného 
správou katastra Pezinok
Pozemok č.146/11 o výmere 69 m2, pozemok č.146/12 o výmere 34 m2 a pozemok č. 129/8 o výmere 
125 m2 spolu o výmere 228 m2

Cena je stanovená na 10€/m2

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 5 ZA- 4_/ZDRŽ-1(Katarína Kučerová),/PROTI-__

   - p.Gajdoš s manželkou si podal žiadosť o odkúpenie obecného pozemku, predložil návrh 
geometrického plánu

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 15/2012 zo dňa 7.9.2012
Obecné zastupiteľstvo  Píle v zmysle § 11 ods.4 písm. a) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v 



platnom znení v súlade so zákonom 138/1991 Zb. v znení zákona 258/2009 Z.z. o majetku obci

schvaľuje spôsob predaja obecného majetku- parcely č.146/9 podľa návrhu GP podľa §9a ods. 8 
písm. e) hodného osobitného zreteľa(susediaci pozemok, užívanie nehnuteľnosti, zosúladenie právneho 
a skutkového stavu)

za nasledovných podmienok:
p.M.Gajdoš a manž. p.Mgr.P.Gajdošová dajú vypracovať na vlastné náklady geometrický plán 
predmetného územia, pričom bude dodržaný odstup hranice od jestvujúceho chodníka 0,5 m

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 5 ZA- 5_/ZDRŽ-__/PROTI-__

4. Stanovenie ceny za odpredaj obecného majetku p.Jurišovi s manželkou

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 16/2012 zo dňa 7.9.2012
Obecné zastupiteľstvo  Píle v zmysle § 11 ods.4 písm. a) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v 
platnom znení v súlade so zákonom 138/1991 Zb. v znení zákona 258/2009 Z.z. o majetku obci

určuje cenu za odpredaj obecného majetku v zmysle uznesenia č. 12/2011
na 10€/m2

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 5 ZA- 5_/ZDRŽ-__/PROTI-__

5. Schválenie  knižničného poriadku ako VZN
- knižničný a výpožičný  poriadok bol vyvesený, zákonné podmienky boli splnené. Po úpravách a po 
pozmeňujúcom návrhu p.Vaňkovej, aby zápisné na budúci rok bolo pre obyvateľov s trvalým pobytom 
bezplatné, poslanci jednohlasne schválili VZN v tomto znení:

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 17/2012 zo dňa 7.9.2012

Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe §11 ods.4a zák. SNR č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení v 
znení zmien a doplnkov 

schvaľuje VZN

KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK OBECNEJ KNIŽNICE PÍLA

V znení zverejneného návrhu a zapracovaných pripomienok poslancov pod číslom 1/2012

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 5 ZA- 5_/ZDRŽ-__/PROTI-__

6. Plán kontrolnej činnosti obce a správa o cestovnom- informácie hlavnej kontrolórky

- plán kontrolnej činnosti obce bol vyvesený a zverejnený- kontrola plnenia uznesení, príjmy a kontrola 
čerpania pridelených dotácií po povodni v minulom roku.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 18/2012 zo dňa 7.9.2012

Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe § SNR č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení zmien a 
doplnkov 

schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012 hlavnej kontrolórky obce Píla

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 5 ZA- 5_/ZDRŽ-__/PROTI-__

- správa o cestovnom- v minulom roku bolo naplánované čerpanie cestovného 300€ vyčerpalo sa 
7,25€, tento rok sa čerpalo 290,67€.



- obecný úrad nemá služobné vozidlo, služobné cesty sa absolvujú na vlastných motorových vozidlách. 
Hlavná kontrolórka dala návrh na aktualizovanie evidencie cestovných náhrad, keďže súčasná je ešte z 
čias pôsobenia bývalého starostu(staré podpisové vzory).

7. Diskusia, rôzne

- do diskusie sa zapojil poslanec Filip Pudmarčík ohľadne pokazeného organu v miestnom kostole. 
Starostu oslovila v tejto záležitosti jedna farníčka, ak by bolo treba, obec by finančne prispela buď na 
kúpu nového organu, resp. na nové klávesy.

Keďže nebola ďalšia diskusia, starosta rokovanie OZ ukončil a poďakoval prítomným za účasť.

Zapísala:   Dana Kschillová ………………………………..
Overili:     PaedDr.Zuzana Vaňková ………………………………..

   Katarína Kučerová ………………………………..


