
Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Píle dňa 23.10. 2017 o 1900 hod.

Prítomní: PaedDr. Zuzana Vaňková, Mária Jurišová, Mgr. Filip Pudmarčík, Iveta Koleková 

Ospravedlnení: Ing. Magdaléna Danihelová, Mgr. Iveta Balejčíková – hlavná kontrolórka

Zapisovateľ: Radovan Mičunek

Overujú:  Mgr. Filip Pudmarčík, Iveta Koleková

Program:

1) odpovede na dopyty občanov

2) kontrola plnenia uznesení

3) informácie starostu obce 

4) opätovné schválenie uznesení o predaji pozemkov

5) rôzne (ocenenie V3S, Tomasovits splátky)

6) záver

Zápisnica

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

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

1. Odpovede na dopyty občanov

Obecný  úrad  eviduje  jednu  e-mailovú  požiadavku  o  povolenie  splátok  pri  kúpe  časti 
obecného pozemku.  Tá bude riešená v bode rôzne.

2. Kontrola uznesení

V  tomto  bode  starosta  oboznámil  zastupiteľstvo  s  aktuálnym  stavom  plnenia  prijatých 
uznesení.

3. Informácie starostu obce

V tomto bode starosta oboznámil zastupiteľstvo s aktuálnou činnosťou obecného úradu.



4. opätovné schválenie uznesení o predaji pozemkov

Starosta  obce  informoval  občanov,  že  pri  poslancom  schvaľovaní  predajov  obecných 
pozemkov, bola opomenutá povinnosť 15 dní pred schválením zverejniť zámer odpredaja. 
Obec si už túto povinnosť splnila, na základe čoho je potrebné opätovne schváliť uznesenia a  
zároveň  zrušiť  predchádzajúce  uznesenia  OZ  o  predajoch.  Starosta  predložil  poslancom 
návrhy Uznesení, a tí ich v nezmenenej podobe schválili.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 22/2017 zo dňa 23.10. 2017

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

ruší  uznesenia OZ : č. 8/2017 zo dňa 26.5. 2017, č. 9/2017 zo dňa 26.5. 2017 a č. 11/2017 zo dňa 30.6. 2017 z 
dôvodu nenaplnenie podmienky zverejnenie 15 dní pred uznesením o predaji

Počet poslancov s mandátom: 4

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

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 23/2017 zo dňa 23.10. 2017

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.: 
188/3 zast. plocha o výmere 50m2 podľa návrhu GP č. 14/2017 vyhotoveného geodetom Ing. Vladimírom 
Kováčom Silvii Janíčkovej

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 4   ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTI-

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 24/2017 zo dňa 23.10. 2017

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.: 
188/1 zast. plocha o výmere105m2 podľa návrhu GP č. 14/2017 vyhotoveného geodetom Ing. Vladimírom 
Kováčom Martinovi Tomašovitsovi

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 4    ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTI-

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 25/2017 zo dňa 23.10. 2017

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.: 
148/3 zast. plocha o výmere 68m2 podľa návrhu GP č. 021/2017 vyhotoveného geodetom Ing. Jurajom 
Nemcom Mgr. Hane Jurčíkovej rod.  Hančíkovej a Ing. Lukášovi Jurčíkovi

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 4    ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTI-

5. rôzne (ocenenie V3S, Tomasovits splátky)

V bode rôzne oboznámil starosta s požiadavkou p. Tomasovitsa o možnosť zaplatiť kúpnu 
cenu za pozemok formou splátok. Po diskusii poslanci prijali uznesenie o povolení splátok 
maximálne do 1 roka.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 26/2017 zo dňa 23.10. 2017

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

schvaľuje úhradu ceny za kúpu pozemku p. Tomašovitsovi vo forme pravidelných splátok najviac v trvaní 
jedného roka

Počet poslancov s mandátom: 4

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



Obec Píla získala do majetku vozidlo Praga V3S, pričom pri zaradení do majetko obce je 
potrebné, aby OZ určilo hodnotu daného majetku. Tá bola schválená uznesením v hodnote 
500€.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 27/2017 zo dňa 23.10. 2017

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

schvaľuje 

Všeobecnú  hodnotu  majetku  obce  získaného  a  obstaraného  darovaním  na  základe Darovacej  zmluvy č. p.: 
KRHZ-BA-298-005/2017,  medzi  Ministerstvom  vnútra  SR,  Pribinova  2, Bratislava  a Obcou  Píla  v nulovej  
nadobúdacej  cene  a určuje  hodnotu  hnuteľného majetku  (PRAGA P V3S),  na  zaradenie  do majetku   obce   
v cene   500.-€   metódou   porovnávania   s cieľom   vykazovania   správnej  účtovnej evidencie majetku.  

Počet poslancov s mandátom: 4

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

6. Záver

Starosta poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí OZ.

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

Overili:

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

Iveta Koleková........................................................


