
Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v  Píle dňa 01.10. 2021 o 1900 

hod.
Prítomní: Jana Herchlová,  Mgr. Filip Pudmarčík , Ing. Emil Senneš,  Peter Nemček, Mgr. Iveta 
Balejčíková – hlavná kontrolórka
Ospravedlnení:  -
Zapisovateľ: Radovan Mičunek
Overujú:   Mgr. Filip Pudmarčík,  Ing. Emil Senneš
Návrh programu:

1) odpovede na dopyty občanov
2) kontrola plnenia uznesení 
3) informácie starostu obce
4) schválenie rozpočtových opatrení
5) prejednanie aktualizácie cenníka prenájmov OB a mobiliáru
6) diskusia / rôzne 
7) záver

Starosta  obce  určil  zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice.  Následne  predniesol  návrh 
programu podľa pozvánky a vyzval poslancov na návrhy zmien alebo doplnení programu. Nakoľko 
neboli predložené žiadne doplňujúce návrhy starosta dal hlasovať o programe v zmysle predloženého 
návrhu.
Hlasovanie:  za -4   proti -0    zdržali sa-0

1. odpovede na dopyty občanov
Písomne neboli podané žiadne podnety od občanov, ani sa na na rokovanie nedostavil nikto 

osobne. Vzhľadom k uvedenému starosta ukončil rokovanie o 1. bode. 

2. kontrola plnenia uznesení
Starosta skonštatoval, že všetky uznesenia z ostatných rokovaní sú splnené.

3. informácie starostu obce
Starosta informoval poslancov o príprave projektu na projektovú dokumentáciu(PD) na 

parkovanie pred cintorínom. Bola zadaná objednávka firme a na príprave projektu sa pracuje.
Križovatka na rázcestí – obce Častá a  Budmerice sa podieľali jednou tretinou na PD, PD je 

dokončená a zaslaná na odbor dopravy BSK. Čakáme na realizáciu.
Obec získala súhlas od lesov na inštaláciu antény v lese nad domom Ota Kočíška. Chystá sa 

inštalácia antény a následne by sa mala obec aj prístupové body wifi4EU napojiť na kvalitný vysoko-
rýchlostný internet.

Starosta ďalej informoval, že po nadobudnutí právoplatnosti stav. povolenia na rekonštrukciu 
PZ sa spustili práce na výstavbe rep. rekonštrukcii požiarnej zbrojnice. Väčšinu prác si budú 
dobrovoľníci realizovať svojpomocne.

Na revitalizovanom rigole bola osadené kvetináče v zmysle predchádzajúcej dohody na OZ. 
Podobný rad okrasných tvárnic chystáme osadiť aj pod cintorínom. 

Obec sa dohodla s M. Fabiánom, že opätovne nastúpi na úrad robiť verejnoprospešné práce 
cez projekt úradu práce. 

V areály MŠ sa v rámci rekonštrukcie realizoval starší zámer pripojenia MŠ do obecnej 
čistiarne odpadových vôd. V pláne ostáva dokončenie detského ihriska v škôlke (hracia plocha/ umelá 
tráva) najmä vďaka príspevkom z 2% daní.

Obec realizovala zmenu druhu pozemku cesty v lokalite pri Hámri. Pôvodný druh TTP by mal 
kataster na základe rozhodnutia okresného úradu v PK zmeniť na ostatnú plochu.



4. schválenie rozpočtových opatrení
Starosta oboznámil poslancov s prípravou rozpočtových opatrení, ktoré pripravila účtovníčka 

pani Hoffmannová na základe aktuálneho stavu čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu obce.  
Starosta oboznámil poslancov s jednotlivými zmenami a požiadal o hlasovanie o schválení uznesení k  
zmenám príjmov a výdavkov. 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.   10  /2021 zo dňa 01.10. 2021  
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./2021. : 

zmeny rozpočtu v príjmovej časti v zmysle predloženého návrhu (príloha č.1)

Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4     ZA- 4_/ZDRŽ-___/PROTI-

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.   11  /2021 zo dňa 01.10. 2021  
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./2021. : 

zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti v zmysle predloženého návrhu (príloha č.2)

Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4    ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTI-

Poslanci schválili obe uznesenia jednohlasne.

5. prejednanie aktualizácie cenníka prenájmov OB a mobiliáru
Starosta  predstavil  poslancom  OZ  návrh  na  prijatie  sadzobníka  poplatkov  za  prenájom 

osvetovej besedy, mobiliáru a niektorých zariadení, ktoré môže obec svojim občanom prenajať za  
odplatu.  Poslanci  sa  oboznámili  s  návrhom  sadzobníka.  Nakoľko  neboli  žiadne  návrhy  na  zmenu 
starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia o schválení sadzobníka.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.    12/2021 zo dňa 01.10. 2021  
Obecné zastupiteľstvo v Píle  v zmysle č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení   

schvaľuje  sadzobník poplatkov za služby prenájmu osvetovej besedy a mobiliáru a dostupnej techniky

Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4    ZA-4  _/ZDRŽ-  _/PROTI-

Uznesenie bolo schválené jednohlasne.

6. diskusia / rôzne
Poslanec  Pudmarčík  sa  dotazoval,  či  bude môcť  byť  obec  súčinná pri  likvidácii  drobného 

stavebného  odpadu  z  kamenného  oplotenia  kostola.  Starosta  prisľúbil  pomoc  a  využitie  daného 
materiálu ako podsyp pod železobetónovú deku popod stavbu požiarnej zbrojnice. 

Starosta informoval poslancov, že očakáva doručenie hnedých nádob na zber použitého oleja.  
Do obce bude privezených 4kontajnery. 

Starosta oboznámil poslancov s ponukou vybudovania urnovej steny na miestnom cintoríne. 
Poslanci sa s návrhom oboznámili a konštatovali, že zatiaľ obec daný produkt nepotrebuje. Starosta  
uistil prítomných, že voľných hrobových miest je v obci dostatok.



7. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť na rokovaní OZ a ukončil rokovanie OZ.

Zapísal: Radovan Mičunek………................................…………
Overili:

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

Ing. Emil Senneš............................................……………………


