
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Píle dňa 16.12. 2016 o 19.00 hod.

Prítomní: PaedDr. Zuzana Vaňková, Mária Jurišová, Ing. Magdaléna Danihelová,  Mgr. Filip 
Pudmarčík,  Mgr. Iveta Balejčíková,
Ospravedlnení: Iveta Koleková
Zapisovateľ:  Mária Jurišová
Overujú: Ing. Magdaléna Danihelová,  Mgr. Filip Pudmarčík
Program:

1) odpovede na dopyty občanov
2) kontrola plnenia uznesení
3) informácie starostu obce(obchvat, lávka, klzisko, podielové dane 2017)
4) schválenie rozpočtových opatrení
5) schválenie VZN 
6) schválenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
7) rôzne
8) záver

Starosta  obce  predstavil  poslancom  program  rokovania,  vyzval  na  doplnenie  a 
pripomienky k programu. Okrem iného určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Na návrh 
hl. kontrolórky pridávame do programu bod č. 7 výberové konanie na hlavného kontrolóra. A 
doplnenie  bodu  4  o  schválenie  rozpočtového  provizória.  O  takto  doplnenom  programe 
vyzval starosta na hlasovanie o schválení programu
Hlasovanie:  za -4   proti -0    zdržali sa-0

1. odpovede na dopyty občanov
Podaný len bol iba jeden dopyt, ohľadom dnes prejednávaného bodu schválenie VZN. 

Tomuto podnetu sa bude OZ teda teda podrobenejšie venovať v prerokovávanom bode č. 5.

2. Kontrola uznesení
Uznesenia prijaté na predchádzajúcich rokovaniach OZ sú splnené.

3. informácie starostu obce(obchvat, lávka, klzisko, podielové dane 2017)
Starosta poslancom  podal informáciu o dokončení lávky cez potok v lokalite Píla-rázcestie.  

Bolo podané aj vyúčtovanie voči BSK.
Na  multifunkčnom  ihrisku  je  opäť  záujem o  prípravu  ľadovej  plochy.  Podielové  dane  na  

budúci rok sú prognózované na 114-tisíc €, čo je pokladané priaznivý vývoj.
Starosta informoval, že kvôli  územnému plánu mesta Pezinok, nie je možné pokračovať v  

príprave  obchvatu  Pezinka  a  Modry,  ktorý  bol  plánovaný  z  Eurofondov  a  mal  byť  realizovaný 
Bratislavským samosprávnym krajom.

4. schválenie rozpočtových opatrení
Starosta  predstavil  poslancom  návrh  na  schválenie  rozpočtových  opatrení.  Bol 

pripravený  obecnou  účtovníčkou  p.  Hoffmanovou.  Po  diskusii  o  jednotlivých  položkách 
starosta vyzval poslancov na schválenie uznesenia k prijatiu rozpočtových opatrení. 



Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 9/2016 zo dňa 16.12. 2016
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. IV./2016. : 

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

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

Kvôli  potrebe  prijatia  menších  rozpočtových  opatrení  ku  konca  roka  starosta  navrhol  prijať  
nasledovné uznesenie a vyzval poslancov na jeho schválenie. 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 10/2016 zo dňa 16.12. 2016
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 kompetenciu starostovi obce schváliť potrebné rozpočtové opatrenia do konca roka 2016 v rámci 
presunu prostriedkov medzi kapitolami, bez navyšovania celkových  výdavkov

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

5. schválenie VZN 
Starosta  oboznámil  poslancov,  že  návrhy  VZN boli  riadne  zverejnené  a  môžu  byť 

prerokované  a  schválené  na  dnešnom  rokovaní.   Prišiel  podnet  od  pána  Mičunka,  aby  sa 
pristúpilo k možnosti znížiť frekvenciu vývozov odpadu na 1x za dva mesiace. OZ tento podnet berie 
na vedomie ale hlasovaním túto pripomienku odmietli. 
Hlasovanie:  za -0   proti -4    zdržali sa-0
Starosta dal  hlasovať aj  o svojom návrhu, aby sa koeficient vo výpočte zvýšil  na 0,14. OZ 
tento návrh hlasovaním prijalo.
Hlasovanie:  za -4   proti -0    zdržali sa-0
Následne dal starosta hlasovať o prijatí uznesenia v zmysle prijatých pripomienok:

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 11/2016 zo dňa 16.12. 2016

Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe §6 a § 11 ods. 4 pís. g zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v 
znení zmien a doplnkov

berie na vedomie pripomienky podané k návrhom VZN
schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla  č. 2/2016, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla č. 1/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

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

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 12/2016 zo dňa 16.12. 2016

Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe §6 a § 11 ods. 4 pís. g zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v 
znení zmien a doplnkov



berie na vedomie pripomienky podané k návrhom VZN
schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla  č. 3/2016, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č.8/2012 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Píla. 

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

Obe uznesenia boli schválené jednohlasne.

6. schválenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

Starosta otvoril rozpravu k podmienkam v zadaní obchodnej verejnej súťaže. Návrh 
OVS dostali  poslanci  vopred na preštudovanie.  Starosta  navrhol,  aby  boli  všetci  poslanci 
automaticky členmi výberovej komisie. 

Nakoľko v diskusii neodzneli žiadne pripomienky či návrhy na zmenu podmienok OVS 
starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia k schváleniu podmienok OVS.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 13/2016 zo dňa 16.12. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle  zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení 

schvaľuje  podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov

Počet poslancov s mandátom: 5

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom4     ZA-4_/ZDRŽ-___/PROTI-

Poslanci schválili uznesenie jednohlasne.

7. výberové konanie na hlavného kontrolóra obce

Starosta informoval, že v súvislosti s končiacim obdobím funkčného obdobia hlavnej 
kontrolórky obce je potrebné vypísať v zmysle zákona nové výberové konanie na hlavného 
kontrolóra obce a určiť rozsah jeho úväzku. Starosta dal hlasovať o nevrhnutom uznesení.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 14/2016 zo dňa 16.12. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Píle  na základe § 12  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

 vyhlasuje  výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Píla
 schvaľuje

1. a rozsah úväzku hlavného kontrolóra obce na 10% 
2. b odmenu hl. kontrolórke za rok 2016 max vo výške v zmysle zákona

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s     mandátom 4    ZA-4 /ZDRŽ-___/PROTI-___   
Poslanci schválili uznesenie jednohlasne.

8. schválenie rozpočtového provizória

Na  návrh  pani  kontrolórky  bol  do  rokovania  zaradený  bod  ohľadom  schváleni 
rozpočtového provizória. Vzhľadom k tomu, že obec nemá schválený rozpočet na budúci rok, 



tak čerpanie rozpočtu si vyžaduje prijatie nasledovného uznesenia. Starosta predniesol návrh 
uznesenia a dal o ňom hlasovať.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 15/2016 zo dňa 16.12. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Píle  v zmysle § 11 ods.4 písm. b)  zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom 

znení 

 schvaľuje rozpočtové provizórium pre rok 2017

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

Poslanci schválili uznesenie jednohlasne.

8. rôzne
Starosta informoval, že obec nakúpila dostatočné zásoby posypovej soli. V budúcom 

roku by obec mohla zakúpiť posýpač v závislosti od rozpočtových možností. Starosta tiež 
informoval,  že  sa  pripravuje  osadenie  lampy  pod  križovatkou  na  Červený  Kameň,  no 
vzhľadom na  poveternostné podmienky  a  ambície  viesť  napájacie  pripojenia  pod zemou 
nevie zaručiť, či sa to podarí do konca roka.

9. záver
Starosta poďakoval poslancom a hl. kontrolórke za účasť na zasadnutí OZ a ukončil 
rokovanie.
Zapísala:  Mária Jurišová

Overili:
Mgr. Filip Pudmarčík..........................................................….

Ing. Magdaléna Danihelová..........................................


