Zápisnica č. 8/2012 zo zasadnutia OZ v Píle, konaného dňa 27.11. 2012 o 18.00
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: Marta Koleková, Dana
Kschillová, Mgr. Filip Pudmarčík, PaedDr. Zuzana Vaňková.
Rokovania

sa

s ospravedlnením

nezúčastnila

Katarína

Kučerová

a

hlavná

kontrolórka obce Mgr. Iveta Balejčíková.
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) Informácie starostu obce v skratke (projekty, články – občasník, ZMOMR – info)
3) Schválenie uznesenia o kúpe pozemku do majetku obce
4)Schválenie spôsobu odpredaja obecného majetku manž. Hózovým
5)Schválenie rozpočtových opatrení
6) Mikuláš
7)Diskusia, rôzne
Hlasovanie o programe:
ZA-4 ZDRŽ-___/PROTI-___
1)odpovede na otázky občanov
neboli doručené žiadne otázky
2) Informácie starostu obce v skratke
Projekty
 dokončenie opravy ihriska po povodni – má byť do konca tohto týždňa
hotové, treba ešte dokončiť opravu plochy ihriska.

 Nadácia JOJ – vykonala sa terénna úprava okolo „žlábku“, na jar sa začnú
vykonávať ďalšie terénne úpravy na tomto mieste. Starosta sa informoval na
možnosť výstavby vodného kola (elektrárne), štúdia na jeho výstavbu by stála
okolo1000 Eur.
 V rámci projektu z úradu vlády sa opraví i most pri Majeri, kde ostalo 10000
Eur. Jeho plánované dokončenie je do konca roka 2012.
 Ekofond – vyšla výzva, treba dať prepracovať minuloročný projekt a opäť ho
podať.
 Prevencia kriminality – radar na meranie rýchlosti v obci je namontovaný,
treba ho už iba vyúčtovať.
 BSK - Odkvapový systém na budove OÚ je už vymenený.
 Stavba prehrádzok v lesoch smerom na Bielu skalu prebieha so súhlasom
Lesov SR, robí to firma Eurobrik.
 Záujem o prenájom škôlky – stretnutie so záujemkyňou, ktorá reagovala na
inzerát prebehne budúci týždeň.
 Verejná zbierka na Osvetovú besedu – schválená obvodným úradom od
1.12 do 31.5. 2013. Zámerom je opraviť aspoň strechu osvetovej besedy,
zabezpečiť

projekt

komplexnej

rekonštrukcie,

ktorá

môže

prebiehať

v etapách.
 Články do občasníka – starosta vyzval poslancov, aby prispeli článkami do
obecného periodika.
 Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu (ZMOMR) –Starosta
našej obce sa stal predsedom tohto združenia. Chce sa zasadiť
o zrovnoprávnenie všetkých krajov SR v možnostiach čerpania Eurofondov.
3) Schválenie uznesenia o kúpe pozemku do majetku obce
Pán Sústrik odkupuje od obce časť pozemku, ktorý dlhodobo užíva a zároveň
predáva obci časť pozemku mimo jeho oplotenia pri ceste v sume 290 €.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 19/2012 zo dňa 27.11. 2012
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 11, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení a druhej hlavy VZN č. 1/2011 Zásad hospodárenia obce Píla
schvaľuje kúpu pozemku do majetku obce v zmysle kúpnej zmluvy zo dňa:

26.9.2012 a to pozemok parcelné č. 146/15 zastavené plochy o výmere 29m2 a
súhlasí s dohodnutou cenou 10€/m2.
Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie : prítomní poslanci s mandátom 4 ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTI
4)Schválenie spôsobu odpredaja obecného majetku manželom Hózovým
OZ po obhliadke na mieste schválilo odpredaj časti obecného pozemku pri kostole
manželom Hózovým v šírke max. 3 metre za účelom lepšej dostupnosti k pozemku
a možnosti parkovania za podmienky vysporiadania ostatných častí obecného
pozemku, ktorý užívajú (časť dvora).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 20/2012 zo dňa 29.6. 2012
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 spôsob predaja obecného majetku
podľa §9a ods. 8 písm. e) hodného osobitného zreteľa (susediaci pozemok, užívanie
nehnuteľnosti, zosúladenie právneho a skutkového stavu) za nasledovných
podmienok:
• manželia M. Hóz a J. Hózová dajú vypracovať na vlastné náklady geometrický plán
predmetného územia
• maximálna šírka odpredanej časti pozemku je stanovená na 3 m od steny RD
• súčasťou GP bude aj vysporiadanie všetkých častí obecných pozemkov ktoré sú v
súčasnej dobe v užívaní žiadateľa
Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4 ZA- 4_/ZDRŽ-___/PROTI
5) Schválenie rozpočtových opatrení na úpravu rozpočtu pre rok 2012
Starosta predložil písomne spracované navrhované úpravy rozpočtu spracované p.
Hoffmannovou pre rok 2012, ktoré musia byť preklasifikované, alebo boli čerpané
inak, ako sa plánovalo. Rozdelené sú do príjmovej a výdavkovej časti. Príjmy boli

vyššie o dividendy od BVS, ale i o predaj starého vodovodného potrubia, a z
ostatných poplatkov.
Výdavky sa najvýraznejšie menia u položiek energie – KobaSeal už nie je
v podnájme, takže sú nižšie výdavky, zvýšilo sa stravné pre zamestnancov, znížili sa
predpokladané platby za audit, poštovné a telefón. Zvýšili sa výdavky na interiérové
vybavenie domu smútku – nákup 4 nových lavíc, zvýšila sa i investícia do kníh
v knižnici na 300 €.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 21/2012 zo dňa 27.11. 2012
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 9 a § 11 ods.4 písm. b) 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 rozpočtové opatrenie č. I. :
zmeny rozpočtu v príjmovej časti v zmysle predloženého návrhu (príloha č.1)
Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4 ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTI
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 22/2012 zo dňa 27.11. 2012
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 9 a § 11 ods.4 písm. b) 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 rozpočtové opatrenie č. II. :
zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti v zmysle predloženého návrhu (príloha č.2) a
zmien doplnených na rokovaní OZ
Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom4 ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTI
6) Mikuláš
V utorok 4.12 o 18. hodine sa bude pripravovať výzdoba osvetovej besedy, treba
vytlačiť plagát a pripraviť program. Podujatie sa bude konať 5.12. podvečer, do
výzdoby a organizácie podujatia sa zapoja starosta a poslanci OZ.
7) Diskusia, rôzne

 VZN o miestnych daniach a poplatkoch
Vývozca odpadu bude zvyšovať poplatky o 2 %, bude treba upraviť cenu za odpady.
Podľa ŠUSR je ročná inflácia 3,9 %, o ktorú obec môže zvýšiť poplatok. Návrh
poplatkov je o 2 % vyšší, ako minulý rok. Podľa nového zákona je možné aby osoba,
ktorá sa v mieste, kde platí za odpad nezdržuje viac ako 90 dní, môže požiadať
o odpustenie, alebo zníženie poplatku. Treba stanoviť podklady, ktoré akceptujeme
ako dôkaz o pobyte kratšom ako 90 dní. Prerokované to detailne bude 14.12 na
ďalšom rokovaní OZ.
.
Zápisnicu zapísala:28.11. 2012 PaedDr. Zuzana Vaňková
Overovatelia zápisnice :
Marta Koleková ................................
Mgr. Filip Pudmarčík ................................
starosta obce
Mgr. RNDr. Ing. Radovan Mičunek, PhD.

