Zápisnica zo zasadnutia OZ v Píle,
konaného dňa 1. 3. 2013 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: Dana Kschillová, Mgr. Filip Pudmarčík, PaedDr. Zuzana
Vaňková.
Ospravedlnená: Marta Koleková, Katarína Kučerová,
Rokovania sa zúčastnila aj hlavná kontrolórka obce Mgr. Iveta Balejčíková.
Za zapisovateľa bol určený: Mgr. Filip Pudmarčík.
Za overovateľov zápisnice boli určení: PaedDr. Zuzana Vaňková a Dana Kschillová.
Rokovanie OZ pokračovalo návrhom programu, do ktorého bol na žiadosť kontrolórky
pridaný bod „Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012“. Program bol schválený v znení:
1. Odpovede na dopyty občanov
2. Kontrola uznesení
3. Informácie starostu obce
4. Prerokovanie návrhu rozpočtu
5. Žiadosť o dotáciu
6. Ponuka na obnovu verejného osvetlenia
7. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012
8. Diskusia, Rôzne
9. Záver

1. Odpovede na dopyty občanov
Na zasadnutí neboli prítomní žiadni občania s pripomienkami.
2. Kontrola uznesení z ostatných zasadnutí
Starosta zhrnul predchádzajúce uznesenia a skonštatoval ich splnenie resp. priebežné plnenie.
3. Informácie starostu obce
•

Žiadosť na Ministerstvo dopravy za účelom dotácie na územný plán, jeho zmeny a
doplnky
Starosta informoval, že žiadosť bola podaná včas čaká sa na jej schválenie, resp. Odmietnutie.

Nadácia Ekopolis
18. februára bola uzávierka podávania žiadostí na nadáciu Ekopolis, kde bola zaslaná žiadosť
na obnovu verejného parku pri moste pri majeri. Žiadosť bola podaná včas spolu so všetkými
potrebnými podkladmi.
•

Situácia v súvislosti s topením snehu
Tohtoročné topenie snehu prebieha bez väčších výkyvov hladiny potoka. V porovnaní s
okolitými tokmi je hladina Gidry vyrovnanejšia bez extrémnych výkyvov, čo starosta pripisuje
•

zrealizovaným protipovodňovým opatreniam.
Informácia o moste pri majeri
Pôvodný plán obnovy mosta bol ovplyvnený množstvom napadnutého snehu, kedy nebolo
možné realizovať opravy.
•

Karneval
Tohotoročný karneval bol zhodnotený pozitívne. V budúcnosti možno bude karneval v Píle
tradíciou a prezentáciou obce, kde detský karneval navštevuje aj dosť detí z okolitých obcí.
•

4. Prerokovanie návrhu rozpočtu
Pri výzve starostu o zapracovanie návrhov do rozpočtu poslanec Pudmarčík navrhol obstaranie
mechanizmu na odhŕňanie snehu. Starosta sa vyjadril, že sa bude daným návrhom zaoberať.
Starostom predložený návrh vypracovaný obecným úradom poslanci prerokovali a zapracovali
doň svoje pripomienky.
Počas prerokovávania rozpočtu prišiel na zastupiteľstvo p. Miháč.
5. Žiadosť o dotáciu športového klubu SPC Častá
Po minuloročnej dotácii aj tento rok žiadal športový klub silového trojboja o dotáciu. Starosta
navrhol použiť prostriedky z dotácie na centrá voľného času. Zastupiteľstvo schválilo dotáciu v
hodnote 150 € uznesením č. 4/2012.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 4/2012 zo dňa 1.3. 2013
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 2013
určenú na výstroj pretekárov z obce Píla
Hlasovanie:
za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0.
6. Ponuka na obnovu verejného osvetlenia
Obec bola oslovená s ponukou rekonštrukcie časti verejného osvetlenia. Zastupiteľstvo
rozhodlo o nezadlžovaní obce a ponuku zamietla. Údržbu osvetlenia naďalej realizovať postupnou
výmenou najzastaralejších svietidiel novými LED svietidlami, ktoré sa po skúsenostiach javia ako
najmenej problémové.
7. Správa o kontrolnej činnosti
Pani kontrolórka, Mgr. Balejčíková, oboznámila zastupiteľstvo so správou o kontrolnej
činnosti za rok 2012 a navrhla opatrenia na odstránenie nedostatkov. OZ zobralo správu kontrolórky
na vedomie uznesením č. 5/2013.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 5/2013 zo dňa 1.3. 2013
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom
znení berie na vedomie
• správu o kontrolnej činnosti za r. 2012
• informácie starostu obce
Hlasovanie:
za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0.
8. Diskusia, Rôzne
V diskusii bolo starostom navrhnuté farebné prevedenie zábradlia na moste pri p. Jurišovi.
Poslanec Pudmarčík navrhol farebné prevedenie v obecných farbách – modro-žlté. Do diskusie sa
zapojil aj prítomný občan p. Miháč a navrhol bezpečnostné značenie – červeno-biele. OZ po
diskusii zhodlo na červeno-bielom nafarbení.

V pondelok 4.3. sa dožíva občianka Píly 100 rokov a starosta navrhol „gratuláciu“ a venovanie
v obecnom rozhlase. Gratulovania sa zúčastnia starosta a poslanec Pudmarčík.
Poslankyňa Kschilová upozornila na zakryté osvetlenie konármi stromov na ceste pri p.
Mičunkovi. Starosta prisľúbil orezanie prekážajúcich konárov.
P. Miháč sa opýtal starostu na vodné koleso, ktoré starosta plánuje zrealizovať na potoku pri
„hučáku“. Starosta mu predstavil plán vodného kolesa ako budúcu turistickú atrakciu na Píle,
nakoľko na Píle v minulosti bolo množstvo zariadení poháňaných vodou.
Starosta odovzdal p. Miháčovi obecnú kroniku, aby ju ďalej viedol.
P. Miháč sa dotazoval na internet v knižnici. Starosta prisľúbil, že internetové pripojenie do
knižnice sa zrealizuje.
Starosta ukončil rokovanie a poďakoval zúčastneným za účasť.
Zápisnicu zapísal: 11.3.2013 Mgr. Filip Pudmarčík
Overovatelia zápisnice:
Dana Kschillová

…...............................

PaedDr. Zuzana Vaňková

…...............................

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

