
Zápisnica č.2/2011  zo zasadnutia OZ v Píle,  konaného dňa 4.3.2011 na OÚ v Píle

1.Otvorenie zasadnutia, zvolenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice

 
Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  (ďalej  OZ)  otvoril  a  viedol  starosta  obce  

Mgr.RNDr.Ing.Radovan Mičunek, PhD. Skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné. Zasadnutia sa zúčasnili 
poslanci OZ: Katarína Kučerová, Dana Kschillová, Mgr.Filip Pudmarčik, PaeDr.Zuzana Vaňková.

Ospravedlnená: Marta Koleková .

Rokovania sa zúčastnil hlavný kontrolór obce Alena Rybárová.

Za zápisovateľku bola zvolená: Dana Kschillová.

Hlasovanie: ZA-4, ZDRŽ-/, PROTI-/.

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Katarína Kučerová a PeaDr.Zuzana Vaňková.

Hlasovanie: ZA-4, ZDRŽ-/, PROTI-/.

 
Na začiatku zasadnutia dal starosta obce návrh na doplnenie programu o rozpravu o obecnej knižnici a do 
bodu - informácie starostu obce - vyhodnotenie maškarného plesu, konaného dňa 26.2.2011.

Rokovanie OZ pokračovalo s jednomyseľným súhlasom poslancov s nasledovným programom:

1. Odpovede na otázky občanov 

2. Kontrola uznesení

3. Informácie starostu obce

4. Výberové konanie na post hlavného kontrolóra

5. Rozprava o obecnej knižnici

6. Odovzdanie menovacích dekrétov členom krízového štábu

7. Zariadenie multifunkčné ihrisko-prevádzkový poriadok

8. Prerokovanie a schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva

9. Prerokovanie a schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ

10.Prerokovanie a schválenie štatútu obce Píla

11. Prerokovanie a schválenie zásad hospodárenia s majetkom obce

12. Prerokovanie a schválenie záverečného úctu obce za rok 2011

13. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2011

14. Interpelácie poslancov na starostu

15. Záver

1.Odpovede na otázky občanov

-    do konania zasadnutia OZ nezaznamenalo žiadne dopyty zo strany občanov.

2.Kontrola uznesení

-    OZ skonštatovalo, že uznesenia z minulého zastupiteľstva sú splnené alebo sa priebežne plnia.

3.Informácie starostu obce

� Predaj pozemku p.Ivanovi Jurišovi - prišlo rozhodnutie z katastra o zápise - akceptovali naše uznesenie.

� Kúpa časti pozemku - p.Juriš Jozef s manželkou - stačí zmena zákresu, geodet zakreslil geometrický 



plán, vrámci digitálnej mapy obce sa opraví zákres. OZ sa dohodlo na odpredaní pozemku, o 15 dní na 
mimoriadnom zasadnutí OZ  odsúhlasí.

� Žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu verejného osvetlenia - 7030 eur, obec by sa musela podieľať 703 
eurami (10%).

� Žiadosť od p.Ivana Kulifaja na verejné osvetlenie pri rodinnom dome.

� Vymenili sa ističe z 80A na 20A v požiarnej zbrojnici, verejné osvetlenie - rodinné domy Pri Hamri - 
stačí16A.

� ZSE - nevysporiadané el.inž. siete Pri Hámri - zo zmluvy jednoznačne vyplýva, že obec sa zaviazala do 
30 dní po kolaudácii odovzdať samostatnú zmluvu o prevode na ZSE. Je to posunuté právničke - VIA 
IURIS - do dvoch týždňov sa vyjadrí.

      Optimalizačné opatrenia OÚ 

 - 1. Plat starostu obce - ušetrí sa ročne  cca 4.500 eur.

  - 2. Príspevok z Úradu práce 3.602 eur za zamestnanca

  (v priebehu 9 mesiacov).

  -3. Ističe na požiarnej zbrojnici - ušetrí sa ročne 140 eur, 

  na verejnom osvetlení 430 eur, Pri Hámri 150 eur  ročne.

�Splátka úveru - dňa 25.2.2011 prišli z Ministerstva výstavby prostriedky na úcet - cca 144.000 eur - zostáva 
150.000 eur, t.č. 15.500 eur - výška úveru - splácanie do r.2020 (úrok 1.8%).Otázka splatenia úveru 
zostáva otvorená, uvidí sa koncom roka (ako budeme hospodáriť). Ak zostanú koncom roka prostriedky, 
môže sa úver vyplatiť. T.č.je na úcte cca 20.000 eur.

Maškarný ples - výťažok 178 eur

                              - bufet 20 eur

                              - tombola + výzdoba 32€. Zostatok financií sa použije pri  organizovaní ďalších akcií.

4.Výberové konanie na post hlavného kontrolóra

 Na úradnej tabuli a na webovej stránke bolo zverejnené výberové konanie na voľbu hl. kontrolóra. 
Prihlásil sa jeden záujemca - Mgr.Iveta Balejčíková, bytom Osuského 44, Bratislava, ktorá splnila 
podmienky podľa par. 18 písm.a zák.č.369 o obecnom zriadení (úplné stredoškolské vzdelanie, profesný 
životopis, bezúhonnosť, znalosť právnych predpisov). Hlavný kontrolór sa bude zúčastňovať OZ približne 6x 
do roka, 2x do roka kontrolný deň. Mal by byť vyhotovený plán činnosti hlavného kontrolóra, odmenu bude 
tvoriť 1,15 násobok priemernej mzdy.

 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v     Píle č.  8/2011 zo dňa  4.3.2011  
Obecné zastupiteľstvo v Píle  v zmysle § 18 zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení a na 

základe vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra zo dňa 4.2.2011
• volí za hlavného kontrolóra obce p. Mgr. Ivetu Balejčíkovú   

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

5.Rozprava o obecnej knižnici

 Na podnet starostu obce doplnený bod programu. O vedenie obecnej knižnice majú záujem dvaja 
občania - p.Miháč a p.Zuzana Pudmarčíková. V predchádzajúcich dňoch navštívila obec metodička z 
pezinskej knižnice, pozrela si spolu so starostom obce priestory knižnice a knižničný fond. Priestory sú v 
zlom stave - radiátor je nefunkčný, zateká zo strechy. Nakoľko sa neplánujú väčšie investície do obecnej 
knižnice, starosta prišiel s návrhom, že by sa knižnica mohla presťahovať do priestorov bývalej kuchyne 
materskej školy - nie je tu riziko zatečenia zo strechy a pod. a ani investície do opravy by nemuseli byť 
vysoké. Starosta obce sa informoval na Ministerstve kultúry ohľadne dotácie - ministerstvo žiadosti prijímalo 
do 7.2.2011. Bývalými poslancami bolo konštatované, že sú zlé skúsenosti s návštevnosťou obecnej 
knižnice.

Pani Rybárová chce poskytnúť starší počítač. F. Pudmarčík informoval, že žiaci ZŠ v Častej majú 
18.marca voľno, mohli by prísť pomôcť upratať knižnicu - urobiť poriadok s knihami. Zároveň p.Pudmarčik 
navrhol zakomponovať do rozpočtu obce zakúpenie kníh.



6.Odovzdanie menovacích dekrétov členom krízového štábu

� Predseda štábu - starosta obce Mgr.RNDr.Ing. Radovan Mičunek,PhD.

� Podpredseda      - Pudmarčík Filip - je zároveň dobrovoľný hasič

� Tajomník          - Kschillová Dana 

� Členovia           - Kučerová Katarína

�                           - Koleková Marta

�                           - PaeDr.Vaňková Zuzana

Členovia krízového štábu si prevzali menovacie dekréty, okrem p. Kolekovej, ktorá si prevezme v 
náhradnom termíne.

7.Zariadenie - multifunkčné ihrisko

� p. Pudmarčík pripravil prevádzkový poriadok - OZ oboznámil s jeho obsahom. Bude vyvesený na tabuli, 
o 15 dní sa schváli ako VZN, rovnako aj ochrana verejných priestorov a ochrana zelene.

      Návrh na spoplatnenie vstupu na multifunkčné ihrisko:

�Pre občanov obce - 0

� Pre cudzích - 1 euro/hod.

� Budú k dispozicii 4 kľúče - obecný úrad

           - miestne pohostinstvo

           - Zuzana Vaňková

           - rod. Koleková

8.Prerokovanie a schvalenie rokovacieho poriadku OZ

� Par.5 - doplnený - aspoň 4 dni pred konaním riadneho zasadnutia OZ a minimálne 1 deň pred konaním 
mimoriadneho zasadnutia OZ

� Par.12 ods.7 - uznesenie

      OZ schválilo rokovací poriadok v znení zverejnené návrhu a zapracovaných pripomienok 

      poslancov OZ.
Uzesenie Obecného zastupiteľstva v     Píle č.  9/2011 zo dňa  4.3.2011  

Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe § 12 ods. 7 zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení zmien 
a doplnkov a Štatútu obce Píla schvaľuje Rokovací  poriadok Obecného zastupiteľstva v Píle v znení zverejneného 

návrhu a zapracovaných pripomienok poslancov formou nariadenia bez poradového čísla. 

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

9.Prerokovanie a schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ

� Pripomienky od občanov žiadne.

� p. Vaňková Zuzana navrhla odmeniť poslanca za spísanie zápisnice z rokovania OZ vo výške 10 eur - 
bod e.

 Hlasovanie: ZA-4,ZDRŽ-/,PROTI-/.

� Návrh starostu na zvýšenie odmeny zástupcovi starostu vo výške 10 eur.

 Hlasovanie: ZA-3,ZDRŽ-1,PROTI-/.

Prebehla rozprava o tomto bode, na základe ktorej sa OZ dohodlo, že tento bod programu odloží.



10.Prerokovanie a schválenie Štatútu obce  Píla

 K návrhu štatútu obce neboli žiadne pripomienky občanov ani prítomných poslancov. Starosta dal hlasovať 
o schválení štatútu obce Píla.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v     Píle č. 10/2011 zo dňa  4.3.2011  
Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe § 11 ods. 4k zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení zmien 

a doplnkov schvaľuje Štatút obce Píla v znení zverejneného návrhu a  formou nariadenia bez poradového čísla. 

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

11.Prerokovanie a schválenie zásad hosodárenia s majetkom obce

K návrhu zásad hospodárenia neboli žiadne pripomienky občanov ani prítomných poslancov. Starosta dal 
hlasovať o návrhu. 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v     Píle č.  11/2011 zo dňa  4.3.2011  
Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe § 11 ods. 4a zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení zmien 
a doplnkov schvaľuje VZN o zásadách hospodárenia  obce Píla v znení zverejneného návrhu a zapracovaných 

pripomienok poslancov formou nariadenia č. 1/2011. 

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

12.Prerokovanie záverečného účtu obce

� Bude zverejnené na stránke OÚ, prípadné pripomienky na budúcom rokovaní.

13.Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce pre rok 2011
� Musí byť zverejnený aspoň 15 dní

� Návrh na výdavky - bežné výdavky 20.000 eur (návrh)

� Náklady na mzdy - 16.000 eur (návrh)

� Námietky voči kultúre - pôvodne 300 eur, dočasný návrh 500 eur - môže sa pridať podprogram knižnice 
cca 100 eur (nákup kníh…).

� p. Pudmarčík navrhol obecné ozvučenie

Schválenie rozpočtu bolo odložené na nasledujúce rokovanie.

14.Interpelácie poslancov na starostu

� Internet - súri - zo strany hradu Č. Kameň nie je problém, ďalej sa rieši.

� Starosta informoval o neplatičoch – väčšia časť na základe výziev a zdôvodňovacích listov zaplatila.

15.Záver

Poďakovanie p. starostu prítomným poslancom za účasť na zastupiteľstve.

Zápisnicu zapísala: 4.3.2011 Kschillová Dana

 
Overovatelia zápisnice: 

Katarína Kučerová ……………………….

PaeDr.Zuzana Vaňková……………………

 
Starosta obce: Mgr.RNDr.Ing.Radovan Mičunek, PhD.


