
Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v  Píle dňa 17.12. 2021 o 1930 

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

Návrh programu:

1) odpovede na dopyty občanov
2) kontrola plnenia uznesení 
3) informácie starostu obce
4) schválenie rozpočtových opatrení
5) správa hlavnej kontrolórky z inventarizácie
6) schválenie uznesenie k žiadosti o dotáciu z Min. dopravy 
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
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  pokračovaní  v  príprave  projektovej  dokumentácie  na 

parkovisko pred cintorínom. PD by mala byť v štádiu finalizácie.
PD na riešenie  križovatky  na  rázcestí bola  zaslaná na BSK a  čakáme na realizáciu  zmeny 

značenia.  Vzhľadom na potrebu zmeny vodorovného značenia,  očakávame realizáciu na jar,  kvôli  
poveternostným podmienkam.

Anténa na vysoko-rýchlostný internet už bola namontovaná a čaká sa na spoločnosť RadioLan 
na pokračovanie inštalácie v rámci obce.

Starosta ďalej informoval občanov, že rekonštrukcia požiarnej zbrojnice pokračuje v rámci 
poveternostných možností. 

Obec opäť zamestnala p. Fabiána a počíta s jeho službami aj po vypršaní projektu z úradu 
práce.

V tomto roku sme 1.  krát  rozdali  Mikulášske balíčky aj  seniorom s dôrazom na komplex 
vitamínov  pre  podporu  imunity.  Celkovo  bolo  rozdaných  52  balíčkov  pre  deti  a  73  balíčkov  pre 
seniorov nad 60rokov.

Starosta informoval poslancov, že bola na ministerstvo práce podaná žiadosť na výstavbu 
detského ihriska v rámci parku v lokalite pri Hámri v hodnote 50 000,-€ Obec tiež pripravuje podanie 
žiadosti na Min. dopravy na zmeny a doplnky ÚP. Tiež by sme chceli podať žiadosť na BSK ohľadom 
rekonštrukcie parkovacej plôch pred firmou KOBA-seal.



Starosta informoval poslancov, že sa v tomto roku podarilo získať zľavu vo vydavateľstve 
ZAEX, ktoré nám zabezpečí kúpu kníh do knižnice so zľavou 30%, čo bude znamenať nákup väčšieho  
počtu kníh.

Obec sa opätovne hodlá zapojiť do spoločného verejného obstarávania na dodávku zemného 
plynu a elektriny. Žiaľ súčasné cena na trhu je veľmi vysoká a výrazne prevyšuje súčasné ceny, ktoré 
obec platí. 

Obec bola oslovená ohľadom projektu “koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Obec  
bude distribuovať darčekové krabice občanom, ktorí žijú sami. 

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.   13  /2021 zo dňa 17.12. 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. III./2021. : 

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

Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3     ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.   14/2021 zo dňa 17.12. 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. IV./2021. : 

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

Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3    ZA- 3_/ZDRŽ-___/PROTI-

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.   15/2021 zo dňa 17.12. 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 kompetenciu starostovi obce schváliť potrebné rozpočtové opatrenia do konca roka 2021 v rámci 
presunu prostriedkov medzi kapitolami, bez navyšovania celkových  výdavkov

Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom3    ZA-3_/ZDRŽ-___/PROTI-

Poslanci schválili všetky tri uznesenia jednohlasne.

5. správa hlavnej kontrolórky z inventarizácie
Starosta predstavil  poslancom OZ správu hl.  kontrolórky a dal  hlasovať o uznesení k tejto 

správe v ktorom v časti b OZ schvaľuje aj plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022.



Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.   16/2021 zo dňa 17.12. 2021  
Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe § 18f ods. 1 písm c) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení zmien a doplnkov a v zmysle platných zásad hospodárenia obce Píla

a, berie na vedomie : správu z kontroly inventarizácie hlavnej kontrolórky obce Píla 
b, schvaľuje : plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022

Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3   ZA-3 _/ZDRŽ-  _/PROTI-

Uznesenie bolo schválené jednohlasne.

6.schválenie uznesenie k žiadosti o dotáciu z Min. dopravy 
V  súvislosti  so  zamýšľaným  podaním  žiadosti  o  dotáciu  na  riešenie  zmien  a  doplnkov 

územného plánu obce Píla,  starosta  predložil  poslancom návrh uznesenia,  ktoré  je  potrebné ako 
príloha k žiadosti o dotáciu.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.   17/2021 zo dňa 17.12. 2021  
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-

Uznesenie bolo schválené jednohlasne.

7. diskusia / rôzne
Starosta  požiadal  poslancov  o  schválenie  uznesenia  ohľadom  odpustenia  nájmu  Pavlovi  

konečnému, vzhľadom na epidemickú situáciu a rozhodnutie hygieny o zatvorení prevádzok. 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.   18/2021 zo dňa 17.12. 2021  
Obecné zastupiteľstvo v Píle  v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z.  o  obecnom zriadení v platnom znení  

súhlasí s odpustením nájmu pre prenajímateľa Pavla Konečného po dobu trvania opatrení hl. Hygienika o 
zatvorení prevádzky

Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3   ZA- 3_/ZDRŽ-  _/PROTI-

Starosta nevrhol schváliť OZ odmenu hl. kontrolórke obce a odmenu za dovŕšení životného 
jubilea.  Nakoľko  neboli  k  danému  návrhu  žiadne  pripomienky,  starosta  dal  hlasovať  o  prijatí  
uznesenia.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.   19/2021 zo dňa 17.12. 2021  

Obecné zastupiteľstvo v Píle  v zmysle §18c ods. (5) zákona č. 369/1990 Z.z.  o  obecnom zriadení v platnom 
znení  

schvaľuje  odmenu hlavnej kontrolórke vo výške 150€ za rok 2021 a odmenu za dovŕšenie životného jubilea 
100€

Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3   ZA-3 _/ZDRŽ-  _/PROTI-



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

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

Overili:

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

Jana Herchlová............................................……………………


