
Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Píle dňa 6.11.2014 o 18.00 hod.

Prítomní: Dana Kschillová, Mgr. Filip Pudmarčík, PaedDr. Zuzana Vaňková,   Marta Koleková, Mgr. 
Iveta Balejčíková – hlavný kontrolór obce 
Ospravedlnení: Katarína Kučerová
Zapisovateľ:   Marta Koleková
Overujú:   Dana Kschillová, Mgr. Filip Pudmarčík
Program:

1) odpovede na dopyty občanov
2) kontrola uznesení
3) informácie starostu obce
4) zmeny rozpočtu a prijatie rozpočtových opatrení
5) diskusia, rôzne 
6)  záver

Starosta obce predložil poslancom návrh programu a určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice a 
požiadal o schválenie programu. Ten bol jednohlasne prijatý.
Hlasovanie:  za -4   proti -0    zdržali sa-0

1. Odpovede na dopyty obyvateľov
Neboli predložené žiadne písomné podnety a ani sa nikto nedostavil  na OZ osobne. Obec  

však obdržala anonym, ktorý upozornil na vznik čiernej stavby na pozemku č. 178/7 resp. 178/14 .  
Vec preveruje pracovníčka stavebného úradu. Poslanec Pudmarčík, upozornil na potrebu osadenia 
tabuľky so zákazom vstupu psov do priestoru ihriska a parku pred obecným úradom.

2. Kontrola uznesení
Starosta predniesol správu o plnení uznesení.  Oproti ostatnému OZ, kde boli schválené tri uznesenia 
sú všetky tri splnené.

3. Informácie starostu obce
Starosta  informoval  o  ďalšom  postupe  pri  kontrole  verejného  obstarávania  na  náučný 

chodník. Predpoklad je, že sa vec do 2-3 týždňov uzavrie. 
Starosta  tiež  informoval,  že  pri  rekonštrukcii  MŠ  bolo  nutné  vymeniť  kanalizačné  rúry. 

Hygiena bola na kontrole na základe žiadosti o uvedenie do prevádzky. Vec je v štádiu riešenia. 
Starosta  konzultoval  s  poslancami  o  význame  podávania  žiadosti  o  dotáciu  na  obecnú 

knižnicu. Žiaľ za posledné roky, všetky naše žiadosti, napriek tomu, že boli formálne správne, neboli  
schválené.  Je teda otázne, či má zmysel opätovne žiadať o dotáciu, keď sme boli niekoľko rokov po  
sebe neúspešní. Z diskusie vyplynulo, že by sa to ešte mohlo skúsiť.

4. zmeny rozpočtu a prijatie rozpočtových opatrení
Starosta  predstavil  poslancom  rozpočtové  opatrenia,  ktoré  pripravila  účtovníčka  obce  p. 

Hoffmannová  v  súvislosti  s  aktuálnym  stavom  čerpania  rozpočtu  a  výhľadu  čerpania/  resp. 
nečerpania položiek do konca roka. Je potrebné upraviť spoluúčasť pre novú pracovníčku prijatú do 
MŠ  cez  úrad  práce.   Starosta  vysvetľoval  poslancom  spôsob  zaúčtovania  úveru,  ktorý  patrí  z 
účtovného hľadiska  do finančných operácií.  Navýšené  výdavky  na mzdy  v  MŠ  vytvárajú  deficit  v  
bežných výdavkoch, čo nám čerpanie úveru nijako nerieši. Na základe diskusie sa bude snažiť obecný 
úrad  doriešiť  zaúčtovanie  bežných  výdavkov  v  súlade  so  zákonom  o  rozpočtových  pravidlách 
samosprávy. 

Starosta  tiež  informoval,  že  podľa  novej  metodiky  ESA2020  nebude  musieť  obec  krátiť 
výdavky, tak ako to bolo pôvodne predpokladané podľa zákona o dlhovej brzde. 

Poslanci diskutovali o jednotlivých položkách rozpočtu. Po ukončení diskusie starosta vyzval 
na prijatie uznesení o úpravách rozpočtu vo výdavkovej resp. príjmovej časti.



Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 22/2014  zo dňa 6.11. 2014
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. V../2014. : 

zmeny rozpočtu v príjmovej časti v zmysle predloženého návrhu (príloha č.1)

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom4    ZA- 4_/ZDRŽ-___/PROTI-

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 23/2014 zo dňa 6.11. 2014
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. VI./2014. : 

zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti v zmysle predloženého návrhu (príloha č.2)

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom4    ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTI-

Uznesenia boli prijaté jednomyseľne.

5. diskusia, rôzne
Starosta sa prihlásil do diskusie ako prvý. Vzhľadom k tomu, že sa blížia voľby, ktoré budú v  

novembri,  nakoľko  zo  zákona  je  potrebné  zvolať  ustanovujúce  OZ.  Starosta  vyzval  poslancov  k 
vyjadreniu názoru, kedy by im to termínovo vyhovovalo.  Z diskusie vyplynulo, že ustanovujúce OZ sa  
bude konať 6.12.2014.

Starosta poprosil poslankyňu Vaňkovú, aby oboznámila prítomných s výsledkom výberového 
konania na riaditeľku MŠ, nakoľko je predsedníčkou Rady školy. Pani Vaňková informovala, že do VK 
sa zapojili  tri  uchádzačky, nakoľko uchádzačky nedoložili  potrebné dokumenty, VK bolo zrušené a  
bude  opätovne  vyhlásené  na  jar/leto  budúceho  roka.  Starosta  tiež  informoval,  že  sa  z  pozície 
zriaďovateľa rozhodol ukončiť pracovný pomer so súčasnou poverenou riaditeľkou MŠ, v skúšobnej  
dobe.

Starosta navrhol stretnutie OZ v Osvetovej besede, kde by bol občanom predostretý odpočet 
činnosti za ostatné 4 roky. Prítomní súhlasili, že by to mohlo byť ako súčasť mimoriadneho rokovania  
OZ. 

Tiež bola podaná informácia o pokračovaní príprav na zriadenie ZOO v katastri  Budmeríc.  
Pripravujú  sa  podklady  na  stavebné  povolenie,  avšak  je  tam  problém  s  cestou,  ktorú  treba 
vysporiadať. Územné rozhodnutie bolo vydané a je právoplatné.

6.záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť  a oficiálne ukončil rokovanie obecného 

zastupiteľstva.

Zapísal:  Marta Koleková
Overili:

Dana Kschillová.............................................…………………...

Mgr. Filip Pudmarčík.....................................................………


