
Zápisnica č. 6 zo zasadnutia OZ v Píle,
konaného dňa 29.6.2012 na Obecnom úrade v Píle

Otvorenie zasadnutia, zvolenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Zasadnutie sa konalo ako náhrada za plánovaný riadny termín 6.7.2012 z dôvodu nutnosti 
prerokovania  záverečného  účtu  obce  do  30.  6.  2012.
Zasadnutie  obecného zastupiteľstva (ďalej  OZ) otvoril  a viedol  starosta  obce  RNDr. Ing. 
Mgr. Radovan Mičunek, PhD. Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

Zasadnutia sa zúčastnili poslanci OZ: Dana Kschillová, PaedDr. Zuzana Vaňková a Mgr. Filip 
Pudmarčík.

Neprítomní: ospr. Katarína Kučerová, Marta Koleková, p. Balejčíková

Za zapisovateľa bol určený: Mgr. Filip Pudmarčík

Za overovateľov zápisnice boli určení: Dana Kschillová, PaedDr. Zuzana Vaňková.

Rokovanie OZ pokračovalo po odhlasovaní nasledovného programu:

1) odpovede na dopyty občanov
2) informácie starostu obce
- list z ministerstva pôdohospodárstva
- aktuálny stav riešenia projektov
3) prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce Píla
4) knižničný poriadok
5) prerokovanie žiadostí podaných na obec Píla
6) Hody 2012 - program
7) diskusia, rôzne

Hlasovanie o programe
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3   ZA - 3  / ZDRŽ - 0 / PROTI - 0

1) odpovede na dopyty občanov
Na zasadnutí sa nezúčastnili žiadni občania s podnetmi či pripomienkami.

2) informácie starostu obce v skratke
Starosta obce informoval o liste z ministerstva pôdohospodárstva, ktorý bol odpoveďou na list 
starostu ministrovi, v ktorom žiadal o výnimku pri podávaní projektu na realizáciu chodníka. 
Minister  na  základe  zákonov  zamietol  požiadavku  na  znovuzaradenie  žiadosti  obce  do 
hodnotiaceho projektu.

Starosta  však vo veci  realizácie  chodníka naďalej  vyvíja  ďalšie  aktivity,  aby bolo možné 
chodník v obci vybudovať.

Projekt  dopravného  radaru  a  zabezpečenia  obecného  úradu  je  v  stave  prieskumu  trhu  na 
dodávateľa zrealizovania projektu. Peniaze sú na účte obce.

S BSK je podpísaná zmluva na opravu strechy OU.

Vo veciach  týkajúcich  sa  opravy ihriska  a  stavby mosta  pri  dome p.  Juriša  prebehli  dve 
verejné obstarávania.  V prvom bolo 7 a v druhom 2 uchádzači.  Obe obstarávania vyhrala 
firma Eurobrik, ktorá v obci už pracovala na opornom múre potoka pri mlyne.



Ďalej starosta dal vypracovať cenové ponuky na opravu existujúceho chodníka.

Projekt na Ekofond týkajúci sa výmeny okien na OU bol zatiaľ bez oficiálnej odpovede, ale 
podľa informácií z internetovej stránky nebol medzi schválenými.

Projekt na verejné osvetlenie ešte nebol vyhodnotený.

Starosta podal žiadosť Slovenským telekomunikáciám na vytvorenie nových internetových 
prípojok  v  obci.  Odpoveď  telekomunikácií  bola  v  zmysle  prehodnotenia  žiadosti,  resp. 
zaradenie do plánov v budúcom roku.

3) prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce Píla
Starosta  obce  informoval  poslancov  o  záverečnom  účte  obce  a o  stanovisku  hlavnej 
kontrolórky. Dal hlasovať o nasledovnom uznesení:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 8/2012 zo dňa 29.6. 2012
Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe § 18f ods. 1 písm. c) zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v  
znení zmien a doplnkov a v zmysle platných zásad hospodárenia obce Píla

Berie na vedomie: stanovisko hlavnej kontrolórky obce Píla

Schvaľuje: záverečný účet obce Píla za rok 2011

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3   ZA - 3  / ZDRŽ - 0 / PROTI - 0

4) Knižničný poriadok - návrh VZN
Návrh bol vypracovaný podľa všeobecného vzoru pre knižnice a obsahuje veci, ktoré obecná 
knižnica  v  Píle  nie  je  schopná  realizovať.  Starosta  poveril  poslankyňu  Vaňkovú 
prepracovaním poriadku.

5) prerokovanie žiadostí podaných na obec Píla
Žiadosť p. Sústrika o prenájom a vysporiadanie pozemkov. Zastupiteľstvo súhlasí s daným 
návrhom s tým, že p. Sústrik môže dať vypracovať geometrický plán podľa návrhu, ktorý 
predložil obci.

Žiadosť p. Korčeka o odkúpenie časti susedného obecného pozemku, ktorý užíval. OZ súhlasí 
so zámerom p. Korčeka o zosúladenie právneho stavu.

Starosta dal hlasovať o uzneseniach:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 9/2012 zo dňa 29.6. 2012
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 11 ods.4 písm. a) zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom 
znení v súlade so zákonom 138/1991 Zb. v znení zákona 258/2009Z.z o majetku obcí schvaľuje spôsob predaja 
obecného  majetku  podľa  §9a  ods.  8  písm.  e)  hodného  osobitného  zreteľa  (susediaci  pozemok,  užívanie 
nehnuteľnosti, zosúladenie právneho a skutkového stavu) za nasledovných podmienok:

p. Sústrik dá vypracovať na vlastné náklady geometrický plán predmetného územia,

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3   ZA - 3  / ZDRŽ - 0 / PROTI - 0

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 10/2012 zo dňa 29.6. 2012
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 11 ods.4 písm. a) zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom 
znení v súlade so zákonom 138/1991 Zb. v znení zákona 258/2009Z.z o majetku obcí schvaľuje spôsob predaja 
obecného  majetku  podľa  §9a  ods.  8  písm.  e)  hodného  osobitného  zreteľa  (susediaci  pozemok,  užívanie 
nehnuteľnosti, zosúladenie právneho a skutkového stavu) za nasledovných podmienok:



p. Korček dá vypracovať na vlastné náklady geometrický plán predmetného územia,

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3   ZA - 3  / ZDRŽ - 0 / PROTI - 0

Žiadosť p. E. Mičunka o odkúpenie časti obecného pozemku (za hasičskou zbrojnicou). OZ 
odporučilo starostovi obce rokovať s p. E. Mičunkom o možnostiach prenájmu časti parcely 
64/2,  nakoľko  nie  je  možné  vyhovieť  žiadosti  o  odpredaj,  z  dôvodov,  že  priamy  predaj 
neumožňuje  zákon  o  majetku  obcí  a  obecné  zastupiteľstvo  sa  nestotožňuje  s  odpredajom 
celého pozemku,  nakoľko v budove bývalej  PZ prenajíma priestory a má aj  v budúcnosti 
záujem poberať príjem z prenájmu ako dôležitú súčasť príjmov do obecného rozpočtu.

Zastupiteľstvo schválilo nasledovné uznesenie:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 11/2012 zo dňa 29.6. 2012
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení v súlade so 
zákonom 138/1991 Zb. v znení zákona 258/2009Z.z o majetku obcí
Odporúča starostovi obce: rokovať so žiadateľom p. E. Mičunkom o možnostiach prenájmu časti parcely 64/2,  
nakoľko nie je možné vyhovieť žiadosti o odpredaj, z dôvodov, že priamy predaj neumožňuje zákon o majetku 
obcí a  obecné zastupiteľstvo sa nestotožňuje s  odpredajom celého pozemku, nakoľko v budove bývalej  PZ 
prenajíma priestory a má aj v budúcnosti záujem poberať príjem z prenájmu ako dôležitú súčasť príjmov do 
obecného rozpočtu.

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3   ZA - 3  / ZDRŽ - 0 / PROTI - 0

Žiadosť JUDr. T. Vongrejovej o zrušení poplatku za odvoz odpadu. OZ žiadosť zamietlo. 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 12/2012 zo dňa 29.6. 2012
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s 
VZN č. 4/2011 obce Píla zamieta odvolanie p. Vongrejovej, nakoľko nie je predmetom skúmania OZ počet dní 
počas ktorých nehnuteľnosť užíva, nakoľko zákon jasne definuje právo užívať nehnuteľnosť a toto právo je p.  
Vongrejovej  priznané  po  celý  rok,  VZN  č.  4/2011  je  v  súlade  s  platným  zákonom  a  z  toho  dôvodu  sa 
predmetnému odvolaniu nevyhovuje.

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3   ZA - 3  / ZDRŽ - 0 / PROTI - 0

6) Hody 2012
Starosta oboznámil zastupiteľstvo s programom hodov. Pre deti bude postavený skákací hrad 
a v nedeľu kolotoč. Bude sa konať futbalový turnaj.

5) diskusia, rôzne
Starosta poďakoval za spoluprácu pri zrealizovaní Dňa detí a výstavy fotografií pri príležitosti 
1. výročia povodne.

Starosta dal k nahliadnutiu svoje majetkové priznanie.

Starosta informoval prítomných o konci prenájmu priestorov bývalej MŠ spoločnosťou Koba-
Seal k 30. 6. 2012. Navrhol ponúknuť uvoľnené priestory na prenájom.

Starosta rokovanie OZ ukončil a poďakoval sa prítomným za účasť.

Zapísal: Mgr. Filip Pudmarčík ..................................

Overili: Dana Kschillová ..................................

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


