
Zápisnice z mimoriadneho zasadnutia OZ v Píle konaného dňa 12.04.2013 o 18.00 na Obecnom 
úrade v Píle

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) otvoril a viedol starosta obce Mgr.RNDr.Ing.Radovan 
Mičunek, PhD. Skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné. Zasadnutia sa zúčastnili poslanci: Marta 
Koleková, Mgr.Filip Pudmarčík, PaedDr.Zuzana Vaňková, Dana Kschillová.
Rokovania sa s ospravedlnením nezúčastnili Katarína Kučerová a hlavná kontrolórka obce Mgr.Iveta 
Balejčíková.
Za zapisovateľku bola určená: Dana Kschillová.
Za overovateľov boli určení: Mgr.Filip Pudmarčík, Marta Koleková.
Rokovanie OZ pokračovalo po odhlasovaní  programu, ktorý bol na návrh starostu doplnený a bol 
nasledovný: 
1. Odpovede na dopyty občanov 
2. Kontrola uznesení
3. Informácie starostu obce v skratke
4. Prerokovanie a schválenie rozpočtu pre rok 2013
5. Jednorazové splatenie úveru v Prima banke 
6. Prerokovanie a schválenie VZN (CVČ)
7. Plán kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2013
8. Diskusia, rôzne
Za takto doplnený program hlasovali všeci prítomní poslanci.

1. Na zasadnutie OZ sa nedostavili žiadni občania, ani nebol doručený žiadny písomný dotaz, až na 
opätovnú žiadost p. Vongrejovej, ktorá žiada o odpustenie poplatku za odpady. Starosta obce poveril p. 
Hoffmanovú na zaslanie písomnej odpovede, že OZ sa bude jej žiadosťou zaoberať až keď uhradí 
nedoplatky z  predošlých rokov.

2. V tomto roku bolo doteraz prijatých  päť uznesení- tri sú splnené, dve sú v plnení (priebežne sa 
plnia).

3. - 15.04.2013 ma výjsť výzva na čerpanie finančných prostriedkov z Bruselu (na chodníky a 
cyklotrasy), vyzerá to sľubne, projekt je hotový- musí sa ešte prepracovať, pôjdeme cestou riadneho 
stavebného povolenia (verejná vyhláška)
   - nadácia EKOPOLIS- naša obec sa v zozname na internete nenachádza.(Chceli by sme revitalizovať 
parčík pri majeri).
   - rekonštrukcia Osvetovej besedy- mali by sme dostať dotáciu  2.000 eur.
   - Úcelové zariadenie Papiernička nám darovala dlažbu, urobia sa z nej chodníky na cintoríne.
   - boli osadené lavičky, bolo zakúpených 10 smetných košov, niektoré už sú osadené, ostatné budú 
osadené do konca týždňa.
   - bola vybudovaná nová zastávka  na Hamri
   -pri príležitosti Dňa vody sa robil rozbor vody na studničke a žľiabku, dopadol veľmi dobre. Zuzana 
Vaňková navrhla osadiť k týmto zdrojom pitnej vody tabule o kontrole vody.

4. - boli upravené kapitálové výdavky 
    - verejnoprospešné práce- dochádza k zmene- budeme zamestnávať dvoch nezamestnaných s 
trojmesačnými prestávkami
    - upravovala sa výška mzdových výdavkov- pôvodne bolo rozpočtované viac
    - znížili sa výdavky na stravné
    - vyhodili sa výdavky na projekty
    - splátka úveru- splátka istiny za tri mesiace
    - podrora kultúrnych podujatí- Zuzana Vaňková navrhla z rozpočtovaných 400 eur presunúť 100 eur 
na knižnicu (svietidlá)

5. - jednorazové splatenie úveru- prišlo potvrdenie z Prima banky o výške úveru 7765,06 eur

6. - centrá voľného času - dochádza k zmene spôsobu financovania. Doteraz ich financovalo 
ministerstvo, po novom ich majú financovať obce- túto povinnosť uložil zákon. Kedže v obci nemáme 
CVČ, môžeme dávať fin. príspevky iným obciam (Budmerice,Modra), pokiaľ do týchto centier budú 
chodiť deti s trvalým pobytom v obci Píla. Ak niektoré CVČ požiada o príspevok, urobí sa s ním 



zmluva.

7. - plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2013(vypracovala hl. kontrolórka obce)- je zverejnený na 
internete. Obsahuje päť bodov oboznámil nás o nich starosta obce.

8. - do diskusie  sa zapojila Zuzana Vaňková - predložila podnet občanov ohľadne lávky pri Lennerovi, 
nie je tam dostatočné (bezpečné) oplotenie.
   - brigáda v obci je určená na sobotu 27.04.2013- bolo by vhodné určiť hneď na začiatku brigády 
rozdelenie prác.

Na záver zasadnutia OZ sa starosta poďakoval prítomným poslancom za úcast.

Zápisnicu zapísala 04.05.2013 Dana Kschillová

Overovatelia zápisnice: 

Marta Koleková          …………………………

Mgr. Filip Pudmarčík   …………………………

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


