
Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v  Píle dňa 15.12. 2020 o 1900 

hod.

Prítomní: Jana Herchlová,  Ing. Emil Senneš, Peter Nemček, 

Ospravedlnení: - Mgr. Iveta Balejčíková – hlavná kontrolórka, Mgr. Filip Pudmarčík,

Zapisovateľ: Radovan Mičunek

Overujú:   Ing. Emil Senneš, Peter Nemček

Návrh programu:

1) odpovede na dopyty občanov

2) kontrola plnenia uznesení

3) informácie starostu obce

4) schválenie spoločného obstarania PHSR2021-2027 v rámci MČK

5) schválenie rozpočtových opatrení

6) prerokovanie a schválenie VZN 

7) diskusia / rôzne 

8) 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 -3   proti -0    zdržali sa-0

1. Odpovede na dopyty občanov

Boli predložené podnety na úľavy poplatkov z poplatku za odpady. Obec na základe 
VZN vyhovela, žiadateľom, ktorí predložili  preukaz o ZŤP. Na obec neboli doručené žiadne 
ďalšie podnety.

2. Kontrola plnenia uznesení

Starosta skonštatoval, že všetky uznesenia z ostatných rokovaní sú splnené, pričom niektoré 
sú v plnení. V plnení zostáva uznesenie predaja pozemku p. M. Hoffmanovi, neprebehol zápis 
do katastra. Ostatné sú splnené.

3. Informácie starostu obce



Starosta obce oboznámil poslancov o :

Projektoch:

 rigol – pred dokončením

 parkovisko cintorín – prebieha výber cenových ponúk na architekta

 Hamra – v januári začnú pripravovať PD

 Hamra park – tiež v januári prísľub stretnutia

 Majer – lesy SR, urgencia riešenia u nového správcu (Henrich Paluch) 

 Studničky

 chodníky na cintoríne -zatiaľ otázne, závisí od počasia

 ČOV – zaslaná objednávka na PD, zatiaľ bez odozvy

riešenia pozemkov

 SPF – zaslaná žiadosť odpoveď žiadna

 vysporiadanie chodníka – žiadosti dotknutým občanom

 rozpočet 2020/2021

 odpustenie odvodov a dotácia na mzdy v škôlke nám vykryli výpadok príjmov

 prognóza 129tisíc 14tisíc mínus:-(

 pán Fabián zatiaľ na dohodu

 Výzdoba – dokúpenie vianočných ozdôb v rámci rozpočtu

 Mikuláš -získanie príspevku od BVS 200,-€

Poslanec Senneš sa dotazoval na stav knižnice, starosta informoval, že by sa malo začať od 
januára s dokončovacími prácami.

4. Schválenie spoločného obstarania PHSR2021-2027 v rámci MČK

Starosta  predstavil  návrh na vypracovanie  PHSR obce Píla  v súčinnosti  s Mikroregiónom 
Červený Kameň a odporučil schválenie spoločného postupu.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.  20/2020 zo dňa   15.12. 2020  

Obecné zastupiteľstvo v Píle  v zmysle č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení  

schvaľuje  vstupnú správu pre spracovanie strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený kameň (PHRSR MČK)*   na roky 2021-2027. 

*PHRSR MČK predstavuje nový spoločný  dokument  pre celé územie MČK, ktorý bude zároveň slúžiť aj ako 
rozvojový program pre jednotlivé obce mikroregiónu.



Počet poslancov s mandátom: 4

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3    ZA-3 _/ZDRŽ-  _/PROTI-

5. Schválenie rozpočtových opatrení

Na základe aktuálnej analýzy čerpania rozpočtu obce Píla úrad spracoval návrh na prijatie 
rozpočtových  opatrení  v  príjmovej  aj  výdavkovej  časti.  Starosta  predstavil  jednotlivé 
rozpočtové opatrenia a dal hlasovať o ich schválení.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.    21/2020 zo dňa  15.12. 2020  

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. IV./2020. : 

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

Počet poslancov s mandátom: 4

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom3    ZA-3 _/ZDRŽ-  _/PROTI-

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.  22/2020 zo dňa   15.12. 2020  

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. V/2020. : 

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

Počet poslancov s mandátom: 4

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom3    ZA-3 _/ZDRŽ-  _/PROTI-

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.  23/2020 zo dňa   15.12. 2020  

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 kompetenciu starostovi obce schváliť potrebné rozpočtové opatrenia do konca roka 2020 v rámci 
presunu prostriedkov medzi kapitolami, bez navyšovania celkových  výdavkov

Počet poslancov s mandátom: 4

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom3    ZA-3_/ZDRŽ-___/PROTI-

6. Prerokovanie a schválenie VZN

Starosta  skonštatoval,  že  boli  riadne  zverejnené  návrhy  VZN  na  webovom  sídle  obce  a 
zároveň  na  úradnej  tabuli  obce  a  CEUT.  Oboznámil  poslancov,  že  neboli  prijaté  žiadne 
pripomienky od občanov. Vyzval poslancom na vznesenie prípadných pripomienok a návrhov. 
Nik z prítomných poslancov nemal k predkladaným návrhom pripomienky, preto dal starosta 
hlasovať o návrhoch.



Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.  24/2020 zo dňa   15.12. 2020  

Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe §6 a § 11 ods. 4 pís. g zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v 
znení zmien a doplnkov

a) berie na vedomie pripomienky podané k návrhu VZN

b) schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla  č. 1/2020, 
 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Píle

Počet poslancov s mandátom: 4

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3    ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-

Starosta navrhol prijať uznesenia o odmenách pre poslancov OZ v zmysle doteraz platného 
VZN o odmeňovaní.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.  25/2020 zo dňa   15.12. 2020  

Obecné zastupiteľstvo v Píle  v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z.  o  obecnom zriadení v platnom znení  

súhlasí s návrhom starostu udelenia mimoriadnych odmien poslancom v sume 30€/rok 2020 pre každého + 20€ 
pre p. Pudmarčíka za správu web-stánky

Počet poslancov s mandátom: 4

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3   ZA-3 _/ZDRŽ-  _/PROTI-

Starosta navrhol hlasovanie o schválení VZN o odpadoch a informoval poslancov, že Marius Pedersen 
žiada o navýšenie poplatkov za služby o 2% a Sládka odpadov Dubová o vyše 20%. Z toho dôvodu 
boli upravené aj ceny pre obyvateľov v predloženom návrhu VZN.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.  26/2020 zo dňa   15.12. 2020  

Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe §6 a § 11 ods. 4 pís. g zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v 
znení zmien a doplnkov

a) berie na vedomie pripomienky podané k návrhu VZN

b) schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla  č. 2/2020, 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Píla. 

Počet poslancov s mandátom: 4

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3    ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-

7. Diskusia / rôzne

Starosta  navrhol  zastupiteľstvu  schválenie  uznesenia  potrebného  pre  podanie  žiadosti  o 
dotáciu na zmeny a doplnky územného plánu obce Píla.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 27/2020 zo dňa 15.12. 2020



Obecné zastupiteľstvo v Píle  v zmysle § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
v platnom znení a v nadväznosti na § 11, ods. 4, písm. c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom  
znení 

súhlasí že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky 
od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

Počet poslancov s mandátom: 4

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3     ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-

Starosta  vyzval  prítomných na námety  do diskusie,  z  prítomných poslancov  nepredniesol 
nikto  žiaden  návrh.  Poslankyňa  Herchlová  sa  dotazovala  o  stave  riešenia  wifi.  Starosta 
informoval  prítomných,  že  neustále  podniká  kroky  k  doručeniu  projektu,  no  zatiaľ  bez 
finálneho výsledku.

8. Záver
Starosta poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí OZ a ukončil rokovanie OZ.

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

Overili:

Peter Nemček…...…………..........................………………….......

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


	 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Píle

