
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Píle dňa 26.8. 2016 o 19.00 hod.

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

1) odpovede na dopyty občanov
2) kontrola plnenia uznesení
3) informácie starostu obce
4) vatra SNP
5) vyhodnotenie činnosti OÚ za 1. polrok(projekty, aktivity, kultúra)
6) záver

Starosta obce predstavil poslancom program rokovania, vyzval na doplnenie a 
pripomienky k programu a vyzval na hlasovanie o návrhu programu. Okrem iného určil 
zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Hlasovanie:  za -5   proti -0    zdržali sa-0

1. odpovede na dopyty občanov
Podaný len bol iba dopyt, ohľadom možnej kúpy pozemku – pásu obecného pozemku 

popri ceste. Po krátkej diskusi OZ rozhodlo, že GP môže záujemca pripraviť na odkup časti 
pozenku pri potoku, ale zároveň odmieta predaj zeleného pásu popri ceste.

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

3. informácie starostu obce (výzva -PRV)
Starosta poslancom  ozrejmil,  že všetky informmácie má spracované a budú poskytnuté v 

rámci rokovania v bode č. 5.

4. vatra SNP
Starosta pozval poslancov na Vatru SNP, ktorá sa tradične koná v predvečer sviatku 

SNP.

5. vyhodnotenie činnosti OÚ za 1. polrok(projekty, aktivity, kultúra)
Starosta  v  rámci  tohto  bodu oboznámil  poslancov  s  aktuálnam stavom projektov, 

ktoré  obec  realizuje.  Oznámil  poslancom,  že  proejkt  dokončania  lávky  je  v  riešení.  Sú 
zabezpečené mostné ložiská. Lávka bude realizovaná z oceľovej konštrukcie.

Čo sa týka projektu rekonštrukcie obecného úradu, naša žiadosť bola odoslaná a čaká 
na spracovanie. Napriek tomu, že prišlo na PPA oveľa viac žiadostí ako bol predpoklad šanca,  
že naša žiadosť bude úspešná je reálna. 

Svetlá na multifunkčnom ihrisku boli vymenené za Led-kové. Dodávateľská firma nám 
ponúkla dadanie viac svietidiel s možnosťou rozkladu platby na dva roky. 

Na obecnom úrade prišlo k výmene plynového kotla, nahradený bol za kondenzačný 
kotol s vyššou účinosťou od firmy Junkers.



Obec obstarala realizáciu rekonštrukcie čističky odpadových vôd. Najlepšiu ponuku 
predložila firma AQUATEC, suma by mala zodpovedať predpokladanej cenne do 4500,-€.

V  osvetovej  besede  bola  urobená  drobná  rekonštrukcia  elektroinštalácie  a 
najnutnejšie opravy strešnej krytiny. V diskusii sa poslanci zhodli na potrebe výmeny závesu 
a vymaľovaní priestorov osvetovej besedy, poprípade obnoviť náter na stoloch. Tieto práce 
by mali byť realizované zo schválenej kapitoly rozpočtu.

Štúdie, ktoré boli v rozpočte schválené sú v procese prípravy.
Čo  sa  týka  kultúry,  obec  realizovala  všetky  zámery  na  kultúrne  akcie,  ktoré  boli  

plánované na tento rok.
Starosta  informoval,  že  sa opätovne  rozbieha fungovanie  knižnice za pomoci  pani 

Sennešovej, ktorá bude ako  dobrovoľníčka v knižnici robiť ako knihovníčka. 
Ohľadom plánu vytvorenia ZOO pri budmerickom rybníku sa pracuje na vysporiadaní 

pozemkov pod existujúcou cestou. Situácia sa mierne komplikuje a nie je jasné, či sa podarí  
celú cestu vysporiadať.

6. záver
Starosta poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí OZ a ukončil rokovanie.
Zapísal:  Mgr. Filip Pudmarčík

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

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


