
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Píle,
konaného dňa 31. 10. 2013 o 18.00 na Obecnom úrade v Píle

Otvorenie zasadnutia, zvolenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:

Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  (ďalej  OZ)  bolo  presunuté  z  pôvodneho  termínu  8.
novembra  2015.  Otvoril  ho  a  viedol  starosta  obce  Mgr.  RNDr.  Ing.  Radovan  Mičunek,  PhD.
Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

Zasadnutia sa zúčastnili poslanci OZ: Dana Kschillová, Mgr. Filip Pudmarčík, PaedDr. Zuzana
Vaňková a hlavný kontrolór Ing. Iveta Balejčíková.

Ospravedlnená: Katarína Kučerová,
Za zapisovateľa bol určený: Mgr. Filip Pudmarčík.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Marta Koleková a Dana Kschillová.

Rokovanie OZ pokračovalo program, ktorý bol schválený v znení:
1. Odpovede na dopyty občanov
2. Kontrola uznesení
3. Informácie starostu obce
4. Žiadosť o kúpu pozemkov majetku obce a kúpa pozemku do majetku obce
5. Východiská rozpočtu na rok 2014
6. Diskusia
7. Záver

1. Odpovede na dopyty občanov

Na zasadnutí neboli prítomní žiadni občania s pripomienkami.

2. Kontrola uznesení z ostatných zasadnutí

Starosta zhrnul predchádzajúce uznesenia a skonštatoval ich splnenie resp. priebežné plnenie.

3. Informácie starostu obce

• Úprava chodníkov na cintoríne
Starosta informoval,  že sa realizovala úprava chodníkov na cintoríne.  Jedna vetva,  vedúca

ponad dom smútku bude dokončená až po sviatkoch zosnulých. Bola uložená do zeme aj vodovtná
trubka pre budúcu opravu vodovodu.

• Stav žiadosti projektu
Projekt na náučný chodník prešiel odborným hodnotením. Dostali sme žiadosť o doplnenie

projektu.  Všetko  čo  bolo  doplnené  bolo  akceptované.  V  priebehu  novembra  by  sme  sa  mali
dozvedieť bližšie informácie.

• Odpady na budúci rok
Firma Petmas avizuje 2% navýšenie za vývoz odpadu.

4. Žiadosť o kúpu pozemkov majetku obce a kúpa pozemku do majetku obce.
Rodina Mičunkových podala žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce. OZ súhlasilo

s odpredajom pozemkov vzhľadom na osobitný zreteľ, ktorým je užívanie pozemkov a zosúladenie
právneho a skutkového stavu a susediaceho pozemku a schválilo uznesenie:



Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 27/2013 zo dňa 31.10. 2013
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 11 ods.4 písm. a) zákona č. 369/1990 Z. o obecnom

zriadení v platnom znenív súlade so zákonom 138/1991 Zb. v znení zákona 258/2009Z.z o majetku
obcí

a) schvaľuje predaj obecného majetku podľa §9a ods. 8 písm. e) hodného osobitného zreteľa
parcely č. 146/19 zast. plocha o výmere 17m2 podľa návrhu GP č. 16/2013 vyhotoveného geodetom
Ing. Vladimírom Kováčom, úradne overeného Správou katastra Pezinok Ing. Ivetou Jankovičovou
dňa 3.7.2013 pod číslom G1 569/2013.

Za osobitný zreteľ sa považuje: užívanie nehnuteľnosti, zosúladenie právneho a skutkového
stavu, susediacanehnuteľnosť a zcelovanie pozemkov

b) stanovuje cenu na 10,-€/m2
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0.

Rodina  Peškových  ponúkla  obci  odpredaj  pozemkov,  ktoré  sa  nachádzajú  pod  budúcim
chodníkom za cenu 1 € za m2. OZ schválilo odkúpenie pozemkov uznesením:

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 28/2013 zo dňa 31.10. 2013
Obecné  zastupiteľstvo  v  Píle  v  zmysle  §  11,  ods.  4,  písm.  a)  zákona  č.  369/1990  Zb.  o

obecnom zriadení a druhej hlavy VZN č. 1/2011 Zásad hospodárenia obce Píla  schvaľuje kúpu
majetku parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu: LV č. 38 : pozemok p.č. 117
záhrady o výmere 87 m2 v podiele 1/1 k celku, pozemok p.č. 118 zast. plochy a nádvoria o výmere
14 m2 v podiele 1/1 k celku. Súhlasí s dohodnutou kúpnou cenou spolu v sume 101,-€.

Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0.

5. Východiská rozpočtu na rok 2014
Obec  je  v  systéme  RIS.SAM, ktorý  slúži  na  spravovanie  rozpočtu  a  online  informácie  o

rozpočte  obce.  Starosta  vyzval,  aby  sme  žiadali  len  projekt  na  knižnicu.  Ďalej  informoval  o
využívaní inštitútu dobrovoľníckej práce a projektov z úradu práce. Starosta navrhol, aby sme v
budúcom roku nežiadali o ďalšie granty a nezaťažovali rozpočet, keďže máme v pláne realizáciu
chodníka  tam bude potrebná  dosť  vysoká  spoluúčasť  a  vo  volebnom roku  aby sme  nezaťažili
budúce zastupiteľstvo.

Pri návrhu rozpočtu budeme vychádzať z minuloročného návrhu.

6. Diskusia, Rôzne
V diskusii  sa spomenula téma otvorenia materskej  školy,  ktorá je plánovaná na september

2014. Prípadná prevádzka za obdobie september-december by sa hradila prípadným krátkodobým
úverom.

V závere sa dohodla realizácia Mikuláša.

Starosta ukončil rokovanie a poďakoval zúčastneným za účasť.

Zápisnicu zapísal: 11.11.2013 Mgr. Filip Pudmarčík

Overovatelia zápisnice:
Dana Kschillová …...............................

Marta Koleková …...............................

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