Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Píle dňa 24.04. 2020 o 1900
hod.
Prítomní:, Mgr. Filip Pudmarčík, Jana Herchlová, Ing. Emil Senneš, Peter Nemček, Mgr. Iveta
Balejčíková – hlavná kontrolórka
Ospravedlnení: Zapisovateľ: Radovan Mičunek
Overujú: Jana Herchlová, Peter Nemček,

Návrh programu:
1) odpovede na dopyty občanov
2) kontrola plnenia uznesení
3) informácie starostu obce
4) schválenie rozpočtu obce pre rok 2020
5) diskusia / rôzne
6) 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
OZ sa opätovne zaoberala žiadosťou o prenájom časti pozemku od p. Mičunka a Ľachovej. Po
diskusii poslanci OZ konštatovali, že stále trvajú dôvody(vedenia inžinierskych sietí), pre ktoré
OZ nepovažuje za vhodné zaťažovať dané pozemky nájomnými zmluvami a z toho dôvodu
bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 5/2020 zo dňa 24.4. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 11, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
nesúhlasí so zámerom predaja alebo prenajatia časti pozemku č. 171/19 na základe písomnej žiadosti Mgr. Šimona Mičunka
a Paulíny Ľachovej zo dňa 7.1. 2020 v zatúpení JUDr. Mičunka

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

2. Kontrola plnenia uznesení

Starosta pripravil rešerš prijatých uznesení za rok 2019 a 2020 oboznámil poslancov s
prijatými uzneseniami a skonštatoval, že všetky uznesenia z ostatných rokovaní sú splnené,
pričom niektoré sú v plnení.
3. Informácie starostu obce
Starosta obce oboznámil poslancov o :


stave a podaní žiadostí o dotácie v roku 2020



preplatenie rekonštrukcie OÚ z PPA a splatenie úveru



otvorenie možnosti realizácii projektu wifi4EU



správne konanie vo veci porušenia zákona o odpadoch v lokalite Hámra. Voči
rozhodnutiu o uložení pokuty sa obec odvolala na okr. úrad Bratislava.



V rámci lokality Hámra naďalej prebiehajú prípravné projektové práce



zber nadrozmerného odpadu prebehne v novom kontrolovanom režime 25.4.2020



starosta vyzdvihol maximálnu spokojnosť s prijatým pracovníkom Mirom Fabiánom,
zamestnaným cez projekt úradu práce



opatreniach prijatých v súvislosti s pandemickou situáciou, distribúcia rúšok, montáž
dezinfekčných dávkovačov

4. Schválenie rozpočtu obce pre rok 2020
Starosta obce informoval, že návrh rozpočtu bol riadne zverejnený a vyzval poslancov na
prípadné návrhy či doplnenia k zaslaným materiálom. Nakoľko poslanci OZ nemali
doplňujúce návrhy, starosta vyzval hl. kontrolórku, aby OZ oboznámila s pripraveným
stanoviskom k návrhu rozpočtu pre rok 2020. Po vyjadrení hl. kontrolórky dal starosta
hlasovať o prijatí rozpočtu:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 6/2020 zo dňa 24.4. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle §11 ods. 4 pís. b) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v platnom znení
a, berie na vedomie stanovisko hl. kontrolórky k návrhu rozpočtu pre rok 2020
b, schvaľuje rozpočet obce pre rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022 v znení zverejneného návrhu
doplneného a opraveného o
7) príjmové finančné operácie 32200,-€ - čerpanie rezervného fondu
8) výdavkové finančné operácie 74 264,-€ splatenie preklenovacieho úveru
9) aktualizácia položky: daň za kom. odpady z 8400€ na 8100€
Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4 ZA-4 _/ZDRŽ- _/PROTI-

5. diskusia / rôzne
Starosta požiadal poslanca Pudmarčíka o súčinnosť pri tvorbe novej webovej stránky
Materskej školy.
V súvislosti s obmedzeniami prijatými ohľadom COVID-19 starosta inicioval diskusiu o
možnosti odpustenia nájomného miestnej krčme za prenájom letnej terasy a predajnej
búdky. Po diskusii OZ prijalo uznesenie v znení:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 7/2020 zo dňa 24.4. 2020
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 4 ZA-4 _/ZDRŽ- _/PROTI-

Starosta vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k už zastaranému modelu odmeňovania poslancov
OZ a navrhol úpravu VZN o odmeňovaní. Diskutované návrhy budú zapracované do návrhu
VZN o odmeňovaní poslancov OZ. Vzhľadom k tomu, že doposiaľ platili staré pravidlá navrhol
starosta jednorazovú odmenu za plnenie poslaneckých povinností za rok 2019 paušálne 30€
pre každého a 20€+ pre poslanca Pudmarčíka za správu obecnej webovej stránky. OZ tento
návrh prijalo uznesením:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 8/2020 zo dňa 24.4. 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 poslancov v sume 30€/rok 2019 pre každého + 20€
pre p. Pudmarčíka za správu stánky
Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4 ZA-4 _/ZDRŽ- _/PROTI-

7. Záver
Starosta poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí OZ a ukončil rokovanie OZ.
Zapísal: Radovan Mičunek………................................…………….....
Overili:
Jana Herchlová…...…………..........................………………….......
Peter Nemček............................................……………………………….

