
Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v  Píle dňa 20.03. 2019 o 2000 hod.

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

Ospravedlnení: Mgr. Iveta Balejčíková – hlavná kontrolórka

Zapisovateľ: Radovan Mičunek

Overujú:    Peter Nemček, Jana Herchlová

Návrh programu:

1) odpovede na dopyty občanov

2) kontrola plnenia uznesení

3) informácie starostu obce

4) schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

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 programu 
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 oboznámil prítomných, že na obec pol podaný mailom podnet na vypílenie stromu v 
chatovej oblasti pri YMCE, kde sa na nás obrátila jedna z chatárok. Jej podnet bol odstúpený  
na Lesy SR, š.p. a následne bol promptne vybavený, strom lesy odstránili a pani je spokojná. 

2. Kontrola uznesení

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

3. Informácie starostu obce

Starosta  obce  oboznámil  poslancov  o  aktuálnej  situácii  podávania  žiadostí o  dotácie  a  
zároveň  informoval  o  postupe  prác  na  aktuálnych  projektoch.  (podaná  žiadosť  na  min. 
financií na rekonštrukciu vedenia verejného osvetlenia, min. vnútra – žiadosť na kamerový 
systém)   Informoval  o  potrebe  investovania  do  úpravy  vedenia  verejného  osvetlenia  za 



účelom zvýšenia kvality VO a zníženia rizika vyhadzovania ističov. Záverom spomenul snahu 
obce o získanie pracovnej sily z úradu práce.

4. schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

Starosta obce predniesol potrebu predaja drevnej hmoty formou obchodnej verejnej súťaže 
na predaj  drevnej  hmoty vyťaženej  v  lokalite Hámra.  Prebehla krátka diskusia k  danému 
bodu, kde starosta dovysvetlil § zo zákonov, ktoré boli zaslané poslancom ako podklady. 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.    5/2019 zo dňa 20.3. 2019  

Obecné zastupiteľstvo v Píle  v zmysle č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení  

 schvaľuje  podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj drevnej hmoty

Počet poslancov s mandátom: 4

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

Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

5. diskusia / rôzne

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov o činnosti krízového štábu obce. Prisľúbil 
zaslanie potrebných materiálov na naštudovanie. Oboznámil tiež poslancov so zverejnením 
rozpočtom obce na na 3 roky dopredu. Prebehla ešte krátka diskusia o následnom využití 
daného územia, ktoré zostane po výrube. V tejto chvíli nie je jasný postup aký obec použije 
pri riešení daného územia. Je možnosť externého developingu alebo si bude procesy riešiť 
samotná obec vo svojej réžii. 

Ďalej starosta oboznámil poslancov s potrebou zapracovania položiek na výrub a predaj 
dreva do rozpočtu obce.

Starosta opýtal prítomných či by chceli predniesť nejakú tému v rámci rôzneho. Nik z 
prítomných nepredniesol žiaden podnet.

6. Záver

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

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

Overili:

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

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


