
Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Píle dňa 25.04.2014 o 18.00 hod.

Prítomní: Dana Kschillová, Mgr. Filip Pudmarčík, PaedDr. Zuzana Vaňková,  
Ospravedlnení: Katarína Kučerová, Marta Koleková, Mgr. Iveta Balejčíková – hlavný kontrolór obce 
Zapisovateľ:  Mgr. Filip Pudmarčík
Overujú: PaedDr. Zuzana Vaňková, Dana Kschillová
Program:

1) odpovede na dopyty občanov
2) kontrola uznesení
3) informácie starostu obce 
4) oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu 

obce za kalendárny rok 2013
5) prerokovanie platu starostu na rok 2014
6) posúdenie návrhov zmlúv (ZOO)
7) diskusia, rôzne(stavanie mája, brigáda v škôlke, deň zeme/ vývoz 

nadrozmerného odpadu, občasník)
8)  záver

Starosta obce predložil poslancom návrh programu a určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice a 
požiadal o schválenie programu. Ten bol jednohlasne prijatý.
Hlasovanie:  za -3   proti -0    zdržali sa-0

1. Odpovede na dopyty obyvateľov
Neboli predložené žiadne písomné podnety a ani na sa nikto nedostavil na OZ osobne.

2. Kontrola uznesení
Starosta predniesol správu o plnení uznesení.  Oproti ostatnému OZ, kde bolo prijatých celkom 8 
uznesení. Z nich je 7 splnených a jedno v plnení.

3. Informácie starostu obce
Starosta informoval o verejnom obstarávaní na realizáciu projektu náučného chodníka. VO je  

v stave pred vyhlásením a samotná súťaž bude trvať cca mesiac. Tiež je na spadnutie zmluva o nájme 
pozemkov SPF pod budúcim chodníkom.

Škôlka je v procese rekonštrukcie. Dokončujú sa priečky, pripravuje sa brigáda. Ostáva ešte 
elektrina,  podlahy, omietky a sadrokartónové stropy. Po obdržaní  stanoviska od hygieny sa podá 
žiadosť na ministerstvo o zaradenie do siete škôl. Počítame s riešením podlahového kúrenia. Budú 
oslovení dodávatelia veľkých výrobcov kotlov so žiadosťou o získanie zľavy na kúrenie.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 9/2014 zo dňa 25.4. 2014
Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe  zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien 

a doplnkov 

schvaľuje - zámer spustenia prevádzky Materskej školy od 2.9.2014

- použitie prostriedkov na rezervnom fonde obce pre potreby dofinancovania rekonštrukcie MŠ 

žiada -starostu obce, aby rokoval s bankovými inštitúciami o možnostiach poskytnutia úveru na 
  prefinancovanie bežných výdavkov spojených s prevádzkou MŠ

- do najbližšieho zasadnutia OZ zabezpečil ponuky na poskytnutie úveru

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



4. oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za kalendárny 
rok 2013

Starosta predstavil poslancom oznámenie o majetkových pomeroch za uplynulý rok.

5. prerokovanie platu starostu na rok 2014

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 10/2014 zo dňa 25.4. 2014
Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe § 11 ods. 4 písm i)  zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení 
v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v platnom znení (v znení novely č. 154/2011 Z.z. zo 17.mája 2011 účinnej od 
1.6.2011)

berie na vedomie

-informáciu o aktuálnom plate starostu obce v nezmenenej základnej tabuľkovej sadzbe premietnutej do 
60% úväzku vo výške 737,-€ v hrubom v zmysle úpravy vyplývajúcej z priemernej mesačnej mzdy za 
rok 2013

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

6. posúdenie návrhov zmlúv (ZOO)
Starosta oboznámil poslancov o návrhoch zmluvy zo strany investora na ZOO. Na rokovaní 

panovala zhoda, že zmluvy budú zaslané poslancom a po ich preštudovaní sa daná téma zaradí na 
najbližšie rokovanie OZ.

7. diskusia, rôzne(stavanie mája, brigáda v škôlke, deň zeme/ vývoz nadrozmerného odpadu, 
občasník)

Starosta v rôznom oboznámil poslancov o zámere stavania mája. Tiež navrhol organizáciu 
brigády v škôlke.  Zhoda bola na termíne brigády bola 1.5. Tiež sa rozoberala možnosť organizácie 
brigády upratovania obce k príležitosti dňa zeme. Ku dňu matiek sa pripraví relácia do miestneho 
rozhlasu. 

Starosta informoval o stretnutí s Jubilantami a novonarodenými deťmi,  ktoré sa konalo v 
Kamenej pivnici u Kočíška.

Príprava občasníka je vo vysokom štádiu, odlaďujú sa posledné detaily. 
Obec pripravuje aj spustenie SMS-rozhlasu ako alternatívu pre vysielanie miestneho rozhlasu.

8.záver

Zapísal:  Mgr. Filip Pudmarčík

Overili:
PaedDr. Zuzana Vaňková................................................

Dana Kschillová.....................................................……...


