
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Píle dňa 23.3. 2018 o 19.00 hod.

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

1) odpovede na dopyty občanov
2) kontrola plnenia uznesení
3) informácie starostu obce
4) rozpočet obce na rok 2018
5) odpredaj obecného majetku
6) kúpa pozemku do majetku obce
7) rôzne
8) záver

Starosta  obce  predstavil  poslancom  program  rokovania,  vyzval  na  doplnenie  a 
pripomienky k  programu.   Nakoľko neboli  predložené žiadne návrhy.   starosta  vyzval  na 
hlasovanie o schválení programu
Hlasovanie:  za -3   proti -0    zdržali sa-0

1. odpovede na dopyty občanov
Písomne boli podané podnety na odkup pozemkov v majetku obce. Týkajú sa bodu 

rokovania č. 5, kde budú aj riadne prerokované.

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

uznesenia o predaji pozemku pánovi Tomašovitsovi a pani Janíčkovej.

3. informácie starostu obce
Starosta informoval poslancov o podaných žiadostiach o dotácii. Úspešná bola žioadosť na 

BSK v hodnote 12 000,-€ . Obec už kúpila posýpač za traktor a pripravuje projekt zadržiavania vody z  
dažďových zvodov z budov OÚ a OB.  Súčasťou projektu je aj pokračovanie v prekrytí cestného rigolu. 

Ďalšia  žiadosť  o  dotáciu  bola  podaná  na  ministerstvo  financií  na  obnovu  verjeného 
osvetlenia. Žiadosť na rekonštrukciu obecného úradu bola opätovne podaná a nachádza s v procese  
spracovania.  Rovnako ako aj žiadosť na rek. Detského ihriska v MŠ, čaká sa na vyhodnotenie. Obec 
tiež podala žiadosť o dotáciu na budovanie kamerového systému v obci v rámci výzvy z ministerstva 
vnútra. 

Od februára nastúpil v rámci projektu dotácie z úradu práce Maroš Mičunek. S jeho prácou 
však obec nie je spokojná. 

Obec podpísala dotaok so zberovou spoločnosťou, kde sa navyšovali ceny za zber odpadu. 
Pôvodný návrh zo starny Pedersenu sa nám podarilo podstatne znížiť. 

4. rozpočet obce na rok 2018
Starosta  informoval  poslancov  o  návrhu  rozpočtu  obce  na  rok  2018.  Predstavil 

jednotlivé položky, pričom zdôvodnil ich výšku. Dlhšia diskusia sa venovala položke „školenia 



a asemináre“ Hlavná kontrolórka p. Balejčíková prezentovala svoje stanovisko k rozpočtu.  
Následne dal starosta hlasovať o prijatí uznesenia k schváleniu rozpočtu na rok 2018.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.    2/2018 zo dňa 23.3. 2018  
Obecné zastupiteľstvo v Píle  v zmysle č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení  

a, berie na vedomie stanovisko hl. kontrolórky k návrhu rozpočtu

b, schvaľuje rozpočet obce pre rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3    ZA-2 _/ZDRŽ- Z. Vanková___/PROTI-

6. odpredaj obecného majetku
Starosta poslancom predstavil návrhy uznesení o predaji častí obecných pozemkov v 

zmysle  predchádzajúcich  rozhodnutí  o  spôsobe  predaja.  Zámery  odpredaja  obených 
majetkov boli riadne zverejnené v zmysle zákona. 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.   3/2018 zo dňa 23.3. 2018  
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 11 ods.4 písm. a) zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom 

znení
v 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 KN-C: č. 
171/59, trvalé trávne porasty o výmere 80 m2  oddelenej od pôvodnej parcely KN-C: č. 171/1 na základe 
geometrického   plánu   č.  41/2017   vyhotoveného   Ing.   Vladimírom   Kováčom  Šimonovi Mičunkovi

Za osobitný zreteľ sa považuje: užívanie nehnuteľnosti, zosúladenie právneho a skutkového stavu,  susediaca 
nehnuteľnosť  malej výmery a zcelovanie pozemkov 

b) stanovuje cenu na  10,-€/m2 

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3   ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.   4/2018 zo dňa 23.3. 2018  
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 11 ods.4 písm. a) zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom 

znení v 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 KN-C: č. 
171/58, trvalé trávne porasty o výmere 12 m2  oddelenej od pôvodnej parcely KN-C: č. 171/1 na základe 
geometrického   plánu   č.  41/2017   vyhotoveného   Ing.   Vladimírom   Kováčom  Ľachovej Paulíne

Za osobitný zreteľ sa považuje: užívanie nehnuteľnosti, zosúladenie právneho a skutkového stavu,  susediaca 
nehnuteľnosť  malej výmery a zcelovanie pozemkov 

b) stanovuje cenu na  10,-€/m2 

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3   ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.   5/2018 zo dňa 23.3. 2018  
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 11 ods.4 písm. a) zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom 

znení v 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  KN-C: 
č. 146/24, zastavané ploch a nádvoria o výmere 15m2 oddelenej od pôvodnej parcely KN-E: č. 146 na základe 
geometrického plánu č. 25/2017 vyhotoveného Igorom Gahérom Máriovi Slobodníkovi

Za osobitný zreteľ sa považuje: užívanie nehnuteľnosti, zosúladenie právneho a skutkového stavu,  susediaca 
nehnuteľnosť  malej výmery a zcelovanie pozemkov 

b) stanovuje cenu na  10,-€/m2 

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3   ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-

Poslanci schválili všetky tri uznesenia jednohlasne.

7. kúpa pozemku do majetku obce
Obci Píla bol  ponúknutý na odpredaj  pozemoku,  ktorý sa nachádza pod miestnou 

komunikáciou a krajnicou. Súčasný majiteľ ponúka pozemok obci za cenu 10€/m2.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 6/2018 zo dňa 23.3. 2018
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. 332 : pozemok  p.č. 116 záhrady o výmere 12 m2 v podiele 1/1 k celku,

súhlasí s dohodnutou kúpnou cenou spolu v sume 120,-€.

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3     ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-

Uznesenie bolo prijate jednohlasne. 

8. rôzne
Starosta informoval o príprave bežeckého parku RUNIA v rámci mikroregiónu Červený 

Kameň. Malo by sa jednať o projekt bežeckých trás naprieč našim územím. 
Poslanec  Pudmarčík  sa  spýtal  na  stav  projektu  vyhliadky  na  Červenom  Kameni,. 

Starosta informoval, že OOCR by mala zafinancovať projektovú dokumentáciu a realizácia by 
sa mala riešiť cez MAS alebo cezhraničné projekty.

Poslankyňa  Jurišová  sa  informovala  ohľadom  postupu  výstavby  RD  na  Hamre. 
Starosta informoval poslancov, že požiadal o výrub existujúcich náletových drevín, pričom 
povolenie nebude jednoduché, nakoľko sa obec nachádza v CHKO a CHVÚ a štátna ochrana 
prírody nechce súhlasiť s výrubom.

OZ sa zhodlo, že rokovania zostanú aj v tomto roku v posledný piatok, každý nepárny 
mesiac.

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

Zapísal: Mgr. Filip Pudmarčík



Overili:
Mária Jurišová..........................................................….

PaedDr. Zuzana Vaňková..........................................


