
Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Píle dňa 28.3. 2017 o 19.00 hod.

Prítomní: PaedDr. Zuzana Vaňková, Mária Jurišová, Mgr. Filip Pudmarčík, Mgr. Iveta 
Balejčíková – hlavná kontrolórka

Ospravedlnení: Ing. Magdaléna Danihelová, Iveta Koleková

Zapisovateľka: PaedDr. Zuzana Vaňková

Overujú: Mária Jurišová, Mgr. Filip Pudmarčík

Program:

1. Odpovede na dopyty obyvateľov

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Informácie starostu obce

4. Schválenie rozpočtu

5. Rôzne

6. Záver

Zápisnica

Starosta obce dal poslancom schváliť návrh programu (pozri hore) a určil zapisovateľa 
a overovateľov zápisnice.

Hlasovanie:  za -3   proti -0    zdržali sa-0

1. Odpovede na dopyty občanov

 Žiadosť trojbojárov o príspevok – je už zahrnutý v rozpočte.
 Žiadosť M. Fabiana o odpustenie 50% poplatku za komunálny odpad.
 Žiadosť E. Mičunkovej o odpustenie 50% poplatku za komunálny odpad.

Poslanci schválili úľavu v poplatku za komunálny odpad s ohľadom na situáciu v dotknutých
rodinách.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 4/2017 zo dňa 28.3. 2017

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

• Žiadosti občanov ZŤP o úľavu na poplatku za kom. odpad schvaľuje úľavu pre  žiadateľov.

Počet poslancov s mandátom: 5



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

 Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – predzáhradka – Janka Hančíková

Poslanci vyjadrili predbežný súhlas s vypracovaním GP a následným odpredajom.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 5/2017 zo dňa 28.3. 2017

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

• Žiadost o dokup pozemku v majetku obce predbežne súhlasí s vypracovaním GP a odpredajom

Počet poslancov s mandátom: 5

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

 Pavol Vrábel – žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.

Poslanci  OZ  neboli  naklonení  prideleniu  dávky  v hmotnej  núdzi,  preto  mu  obec  zašle
odmietavé stanovisko.

2. Kontrola uznesení

Starosta skonštatoval, že všetky uznesenia z roku 2016 sú už splnené a tiež sa podarilo splniť
aj tri uznesenia z roku 2017. 

Uznesenia sú zverejnené na internetovej stránke obce.

3. Informácie starostu obce

 Stretnutie s R. Kaliňákom

Starosta na stretnutí s R. Kaliňákom požiadal  o povodňový vozík,  ktorý obsahuje napríklad
elektrocentrálu,  či  hadice.  V prípade jeho pridelenia by pripadala do úvahy rekonštrukcia
požiarnej zbrojnice, či založenie Dobrovoľného hasičského zboru v Píle.

 Žiadosť na Ministerstvo financií

Starosta požiadal o príspevok na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

 Projekt Šľachtici

Starosta oznámil, že je plánovaná obnova vyhliadky na Pajáci, ktorá by sa mohla realizovať z
cezhraničného programu SK-AT s názvom Šľachtici.



 Pozemok na rázcest

Obec  plánovala  odkúpiť  pozemok  pod  chodníkom  na  rázcestí,  pre  nesprávne  vymeranie
susedného pozemku to zatiaľ nie je možné. Bude sa pokračovať s geodetom a preveria sa
možnosti riešenia.

 Projekt na rázcest

V priestoroch bývalých rybníkov na rázcestí sa začína realizovať  projekt  so zameraním na
agroturistiku, chytanie rýb, voľnočasové aktivity.

4. Schválenie rozpočtu na rok 2017

Starosta  poslancom  predložil  návrh  rozpočtu  na  rok  2017,  kde  predstavil  a vysvetlil
poslancom výšku a odôvodnenie jednotlivých položiek. Potom hlavná kontrolórka prečítala
stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2017.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 6/2017 zo dňa 28.3. 2017

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

berie na vedomie

• stanovisko hl. kontrolórky k návrhu rozpočtu

Schvaľuje rozpočet obce pre rok 2017.

Počet poslancov s mandátom: 5

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

5. Rôzne

 Starosta plánuje v priebehu týždňa riešiť novú situáciu v zbere komunálneho odpadu
– prideľovanie nových kontajnerov tým občanom, ktorí menia objem smetnej nádoby.

6. Záver

Starosta poďakoval poslancom a kontrolórke za účasť na zasadnutí OZ.

Zapísala: PaedDr. Zuzana Vaňková....................................

Overili:

Mária Jurišová  ...............................................................

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


