Zápisnica zriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Píle dňa 28.06. 2019 o 1900 hod.
Prítomní:, Mgr. Filip Pudmarčík, Peter Nemček , Jana Herchlová, Ing. Emil Senneš
Ospravedlnení: Mgr. Iveta Balejčíková – hlavná kontrolórka
Zapisovateľ: Radovan Mičunek
Overujú:

Peter Nemček , Jana Herchlová

Návrh programu:
1)odpovede na dopyty občanov
2)kontrola plnenia uznesení
3)informácie starostu obce (dotácie, odpady, realizácie investičných akcií)
4)schválenie rozpočtových opatrení
5)prerokovanie žiadosti o kúpu resp. predaj obecných pozemkov
6)diskusia / rôzne
7)záver
Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Následne predniesol návrh
programu podľa pozvánky a vyzval poslancov na návrhy na zmeny a doplnenie programu
rokovania. Nakoľko neboli vznesené iné návrhy na zmeny či doplnenia starosta dal hlasovať o
programe.
Hlasovanie: za -4 proti -0 zdržali sa-0
1. Odpovede na dopyty občanov
Starosta oboznámil prítomných o korektnom doručení žiadosti od Červenokamenského
panstva, ktorá už bola vopred prerokovaná a zapracovaná do rozpočtu obce. Starosta
informoval o žiadostiach občanov o záujem odkúpiť od obce časti pozemkov. Informoval o
žiadosti p. Mareka Slávika. Zámer odpredaja bude musieť byť vopred zverejnený. Ďalšia
žiadosť je od pani Novákovej, chce odkúpiť záhradu , ktorú dlhodobo užíva. Poslanci v
diskusii vyjadrili podporu realizácie diskutovaných odpredajov. Starosta ďalej spomenul
požiadavku obyvateľky hornej ulice na výrub stromov, nakoľko tienia a bránia príjmu signálu.
Starosta danú požioadavku odstúpil na Lesy SR, š.p.
2. Kontrola uznesení
Starosta postupne oboznámil poslancov s prijatými uzneseniami a skonštatoval, že všetky
uznesenia z ostatných rokovanií sú splnené alebo je v riešení.
3. Informácie starostu obce (dotácie, odpady, realizácie investičných akcií)

Starosta obce oboznámil poslancov neschválení dvoch žiadostí o dotácie, konkrétne na
zmeny a doplnky ÚP a tie o neschválení dotácie na rekonštrukciu ihriska. Informoval tiež o
postupe v projekte doručenia kompostérov, ktoré boli už 7.6.2019 doručené na obec.
Informoval o príprave stretnutia s občanmi ohľadom odpadov a potreby zvýšenia
triedených zložiek.
Ďalej informoval o postupe príprav na rekonštrukciu obecného úradu a oboznámil
poslancov s chybami v projekte a nutnosťou realizácie niektorých prác naviac. Zároveň
informoval, že stavebná firma začne s prácami v pondelok po hodoch.
Ďalej informoval o podanej žiadosti na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice a projekte, ktorý bol
pre tento účel spracovaný.
4. schválenie rozpočtových opatrení
Starosta obce predniesol návrhy na schválenie rozpočtových opatrení, po vysvetlení a krátkej
diskusii požiadal poslancov, aby hlasovali o návrhu uznesení.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 8/2019 zo dňa 28.6. 2019
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. I./2019 :
zmeny rozpočtu v príjmovej časti v zmysle predloženého návrhu (príloha č.1)



Príjem za zrušenie ťarchy na LV: +10 000,-€



Neschválená dotácia na zmeny a doplnky ÚP obce :-2600,-€



Dotácia BSK o 2000,- menej jako bolo žiadané: - 2000,-€

Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom4 ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTIUznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 9/2019 zo dňa 28.6. 2019
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. II./2019. :
zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti v zmysle predloženého návrhu (príloha č.2)










+500,-€ zvýšenie výdavkov na činnosť stav. úradu
+502,-€ zvýšenie výdavkov na kúpu stoličiek do OB
+700,-€ zvýšenie výdavkov na opravu multifunkčného ihriska
+1600,-€ zvýšenie výdavkov na stravovanie detí v MŠ (dôsledok obedov zadarmo)
+3000,-€ zvýšenie výdavkov na terénne úpravy na Hamre
+3000,-€ zvýšenie výdavkov projekčné práce na Hamre
+1100,-€ zvýšenie výdavkov na PD Hasičskej zbrojnice
+3886,-€ zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu obecného úradu
+1000,- € zvýšenie výdavkov na sanáciu havarineho stavu oplotenia cintorína

Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4

ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTI-

5. prerokovanie žiadosti o kúpu resp. predaj obecných pozemkov
Žiadosti tohto bodu boli prerokované už v bode č. 1.

6. diskusia / rôzne
Starosta predniesol do bodu rôzne ponuku na zverejňovanie v inom ako doterajšom formáte
za 60€/rok. Poslanci po diskusii usúdili, že obec danú službu dnes nepotrebuje.
Na základe požiadavky hlavnej kontrolórky starosta predniesol návrh na schváleni plánu
kontrolnej činnosti pre 2. polrok 2019.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 10/2019 zo dňa 28.6. 2019
Obecné zastupiteľstvo vPíle vzmysle č. 369/1990 Z. oobecnom zriadení vplatnom znení
schvaľuje


plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra 1I. polrok 2019

Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom4

ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTI-

Starosta pozval poslancov na hody.
7. Záver
Starosta poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí OZ a ukončil rokovanie OZ.

Zapísal: Radovan Mičunek………................................…………….....
Overili:
Peter Nemček……………………..........................………………….......

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

