
Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v  Píle dňa 08.02. 2019 o 1930 hod.

Prítomní:, Mgr. Filip Pudmarčík, Peter Nemček, Jana Herchlová, Emil Senneš

Ospravedlnení: Mgr. Iveta Balejčíková – hlavná kontrolórka

Zapisovateľ: Radovan Mičunek

Overujú:   Peter Nemček, Jana Herchlová

Program:

    1) odpovede na dopyty občanov

    2) kontrola plnenia uznesení

    3) informácie starostu obce

    4) schválenie uznesenia k žiadosti o dotáciu na ZaD ÚP obce

    5) diskusia / rôzne 

        6) záver

Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Následne predniesol návrh 
programu podľa pozvánky a vyzval poslancov na návrhy na zmeny a doplnenie rokovania. 
Nakoľko neboli vznesené iné návrhy na zmeny či doplnenia starosta dal hlasovať o programe.

Hlasovanie:  za -4   proti -0    zdržali sa-0

1. Odpovede na dopyty občanov

Starosta  odprezentoval  2  písomné dopyty  občanov,  resp neziskových organizácií.  Prvý sa 
týka  žiadosti OZ  Červenokamenské  panstvo  n  o  príspevok  resp.  dotáciu  na  opravu  
„Jánošíkového stolíka“ pri hrade Červený Kameň. Druhá žiadosť  sa týka žiadosti o dotáciu  
ŠK SPC Častá o dotáciu 400€ na výstroj pretekárov z obce Píla. Po krátkej diskusii dal starosta  
hlasovať  o náňvrhu poslanca Pudmarčíka(Hlasovanie:   za  -3   proti -0    zdržali  sa-1) na  
rozdelenie  dotácií  v  pomere  300€  pre  ŠK  SPC  Častá  a  200€  pre  OZ  Červenokamenské 
panstvo. Tieto sumy budú zapracované do rozpočtu obce.

2. Kontrola uznesení

Starosta postupne oboznámil poslancov s prijatými uzneseniami a skonštatoval,  že všetky 
zmienené uznesenia z ostatného rokovania sú splnené.

3. Informácie starostu obce



Starosta  obce  informoval  poslancov  o  podanej  dotácii  na   BSK,  ktorého  súčasťou  bude 
úprava rigolu popri hlavnej ceste, dokončilo sa čerpadlo pri OÚ a vybudovala by sa záchytná 
nádrž na cintoríne pre možnosti polievania dažďovou vodou. 

Ďalej informoval o pripravovanom projekte na rekonštrukciu mulitifunkčného ihriska z úradu 
vlády. Tiež informoval o plánovanom opätovnom podaní žiadosti na kamerový systém. 

Tiež informoval o postupe v projekte obstarania kompostérov, kde bolo realizované v poradí  
tretie verejné obstarávanie a v blízkej dobe by mali byť kompostéry aj dodané. 

V súvislosti s rekonštrukciou OÚ starosta oboznámil poslancov s potrebou prefinancovania  
stavby formou preklenovacieho úradu. 

Čo sa týka projektu wifi4eu je podpísaná zmluva s Európskou komisiou a bude sa obstarávať 
dodávateľ na realizáciu projektu.

Na základe otázky p. Herchlovej starosta vysvetlil niektoré špecifiká nakladania s odpadom a 
prisľúbil zakúpenie separačných nádob pre domácnosti v tomto roku (2019)

Na základe otázok poslancov sa diskusia venovala aj  možnosti odkanalizovania obce. Boli  
diskutované dva varianty, jedna možnosť je riešenie celoobecnej kanalizácie, ktorá by bola 
mimoriadne  drahá  vzhľadom  na  podložie.  Alternatívou  by  bol  projekt,  ktorý  by  riešil 
odkanalizovanie  formou  domových  ČOV.  V  návrhu  rozpočtu  bude  vyčlenená  čiastka  na 
projekt, ktorý by riešil práve tento systém domových ČOV.

4. schválenie uznesenia k žiadosti o dotáciu na zmeny a doplnky ÚP obce

Starosta obce informoval, že pre potreby podania žiadosti o dotáciu na Ministerstvo dopravy 
je potrebné ako súčasť príloh priložiť uznesenie OZ, že proces obstarávania a schvaľovania 
ÚP  nepotrvá  dlhšie  ako  3roky.  Oboznámil  poslancov  s  potrebou  aktualizovať  ÚP  obce. 
Starosta predniesol návrh uznesenia a požiadal poslancov, aby o ňom hlasovali.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 1/2019 zo dňa 08.02. 2019

Obecné zastupiteľstvo v Píle  v zmysle § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
v platnom znení a v nadväznosti na § 11, ods. 4, písm. c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom  
znení 

súhlasí že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky 
od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

Počet poslancov s mandátom: 4

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

5. diskusia / rôzne



V tomto bode sa starosta opýtal prítomných či by chceli predniesť nejakú tému v rámci 
rôzneho. Poslankyňa Herchlová sa dotazovala ohľadom možnosti vysporiadania pozemku 
KN-E č.:31. Starosta prisľúbil, že bude v tejto veci konať.

6. Záver

Starosta poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí OZ a ukončil rokovanie OZ.

Zapísal: Radovan Mičunek………................................…………….....

Overili:

Peter Nemček……………………..........................…………………...........

Jana Herchlová............................................……………………………….


