
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Píle dňa 22.11. 2018 o 19.00 hod.

Prítomní:  Mária Jurišová, Mgr. Filip Pudmarčík,  PaedDr. Zuzana Vaňková
Ospravedlnení: Iveta Koleková, Ing. Magdaléna Danihelová, Mgr. Iveta Balejčíková
Zapisovateľ:  Radovan Mičunek  
Overujú:  PaedDr. Zuzana Vaňková, Mária Jurišová
Program:

1) odpovede na dopyty občanov
2) kontrola plnenia uznesení
3) informácie starostu obce
4) rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu obce
5) schválenie podmienok OVS
6) rôzne 
7) záver

Starosta  obce  predstavil  poslancom  program  rokovania,  vyzval  na  doplnenie  a 
pripomienky k  programu.   Nakoľko neboli  predložené žiadne návrhy,   starosta  vyzval  na 
hlasovanie o schválení programu
Hlasovanie:  za -3   proti -0    zdržali sa-0

1. odpovede na dopyty občanov
Písomne  nebol  podaný  žiaden  dopyt.  Poslankyňa  Jurišová  sa  dotazazovala  na 

možnosť orezu, alebo zrezania stromov pri križovatke s transformátorom na Podhorskej ulici.  
Starosta informoval, že je zámerom obce riešiť rekonštrukciu celej ulice komplexne vrátane  
odstavných parkovacích plôch. 

2. Kontrola uznesení
Uznesenia prijaté na predchádzajúcich rokovaniach OZ sú všetky splnené. 

3. informácie starostu obce
Starosta informoval poslancov o rozrobených projektoch. Dokočje sa ihrisko v MŠ. 

Prvky sú osadené a čaká sa na montáž dopadovej plochy. Dopadová plocha sa dokupovala z 
2% daní, nakoľko učiteľky chceli dopadovú plochu kompaktnejšiu. 

Obec  dokončuje  projekt  z  BSK,  budúci  týždeň  má  nastúpiť  firma  na  realizáciu. 
Výsadbu bude realizovať obec svojpomocne, rastliny sú objednané.

Starosta informoval o získaní prostreidkov z individuálnych dotácii  z BSK na nákup 
dvoch rozkladacích stanov, ktoré budú použité na obecné akcie. BSK nám odsúhlasilo 2000,-
€. Starosta inofmoval, že už PPA zaslala oznámenie o schválení projektu na rekonštrukciu 
obecného úradu. Predpoklad realizácie bude na jar 2019.

Starosta informoval, že v projekte IVB na Hamri sa ohľadom výrubu zasielala žiadosť 
na okresný úrad Bratislava.  Okresný úrad v Bratislave má pripravené rozhodnutie,  kedže 
zaslal  obci  výzvu  na  oboznámenie  sa  s  podkladmi  rozhodnutia.  Čakáme  na  finálne 
rozhodnutie.

V  besede  už  je  zavesený  nový  záves.  Na  cintoríne  boli  inštalované  hydranty  na 
napúštanie vody. 

Na cintoríne sa dokončujú záchody, rieši sa sadrokartón na strope.



Verejné obstarávanie na kompostéry bolo opäť zrušené a musí sa zopakovať. Bude 
realizované  cez  EKS(elektornický  kontraktačný  systém).  V  tromto  roku  sa  teda  rozdávať 
nebudú.

Starosta  informoval,  že  sa  obec  zapojila  do  súťaže  wifi4EU.  Vzhľadom  na  skoré 
podanie žiadosti je veľká šanca na získanie poukazu na 15tisíc €.

4. rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu obce
Starosta  obce infomoval  poslancov,  že  v  súvislosti  s  čerpaním rozpočtu  pripravila 

obecná  účtovníčka  operatívne  zmeny  rozpočtu  z  pohľadu  príjmov  aj  výdavkov.  Obecné 
zastupiteľstvo sa oboznámilo s navrhovanými zmenami. V diskusii starosta zdôvodnil každú 
zmenu položky.  Starosta prečítal návrh uznesení a dal o nich hlasovať.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 16/2018 zo dňa 22.11. 2018
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./2018 : 

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

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3    ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 17/2018 zo dňa 22.11. 2018
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./2018. : 

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

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3    ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-
Obe uznesenia boli prijaté jednohlasne.

Vzhľadom  k  tomu,  že  daňový  úrad  vyhovel  žiadosti  stažovateľov  na  výrub  poplatku  za 
odpady, obec nemá možnosť tieto prostriedky vymôcť. Z toho dôvodu obecný úrad navrhuje 
prijať uznesenie o odpis predmetných pohľadávaok, aby nefigurovali v rozpočte.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 18/2018 zo dňa 22.11. 2018
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 odpis nevymožiteľných pohľadávok v hodnote 198,98€ v zmysle prílohy č. 3 

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3    ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-

5. schválenie podmienok OVS
Starosta oboznámil  poslancov potrebou vyhlásenia obchodnej súťaže na prenájom 

priestorov.  Na rokovanie predložil  návrh podminenok,  ktoré boli  v  rámci  krátkej  diskusie 
prerokované.  Vzhľadom  k  tomu,  že  nezazneli  žiadne  pripomienky  alebo  požiadavky  na 
zmenu starosta vyzval poslancov na prijatie uznesenia o schválení týchto podmienok.



Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 19/2018 zo dňa 22.11. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle  zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení 

schvaľuje  podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov príloha č. 4

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3     ZA-3_/ZDRŽ-___/PROTI-

6. rôzne
Satrosta sa poďakoval poslancom za 4 roky spolupráce, odovzal poslancom pamätné 

plakety a pozval ich na spoločnú slávnostnú večeru.

7. záver

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

Zapísal : Radovan Mičunek

Overili:

Mária Jurišová..........................................................….

PaedDr. Zuzana Vaňková.......................................…………..


