
Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Píle dňa 28.12. 2017 o 1900 hod.

Prítomní:, Mária Jurišová, Mgr. Filip Pudmarčík, Ing. Magdaléna Danihelová , 

Ospravedlnení: Iveta Koleková, PaedDr. Zuzana Vaňková, Mgr. Iveta Balejčíková – hlavná 
kontrolórka

Zapisovateľ: Radovan Mičunek

Overujú:   Mária Jurišová, Ing. Magdaléna Danihelová

Program:

1) odpovede na dopyty občanov

2) kontrola plnenia uznesení

3) informácie starostu obce 

4) schválenie rozpočtových opatrení

5) schválenie plánu kontrolnej činnosti

6) záver

Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Následne predniesol návrh 
programu  podľa  pozvánky  a  navrhol  doplniť  schválenie  plánu  kontrolnej  činnosti  hl. 
kontrolórky obce a vyzval  poslancov na návrhy na zmeny a doplnenie rokovania. Nakoľko 
neboli vznesené iné návrhy na zmeny či doplnenia starosta dal hlasovať o programe.

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

1. Odpovede na dopyty občanov

Obecný  úrad  eviduje  žiadosť  p.  Slobodníka  na  odkúpenie  časti  obecného 
pozemku na účely vjazdu, resp. predzáhradky,  pred jestvujúcim pozemkom. OZ sa 
zhodlo  na  možnosti  odpredaja  na  ďalšom rokovaní  OZ,  pokiaľ  sa  stihne  pripraviť 
geometrický plán a zverejnenie zámeru podľa zákona. 

Poslankyňa OZ  pani  Jurišová  predostrela  návrh  na  možnosť  odkúpenia 
pozemku p.č.: KN-E 116 evidovaného ako záhrady o výmere 12m2, ktorý sa nachádza 
pod  krajnicou  popri  hlavnej  ceste.  Po  diskusii  sa  OZ  zhodlo  na  realizácii  tejto 
možnosti, pričom obecný úrad urobí potrebné kroky a pripraví potrebné podklady.

2. Kontrola uznesení

V  tomto  bode  starosta  oboznámil  zastupiteľstvo  s  aktuálnym  stavom  plnenia  prijatých 
uznesení. Z ostatného zastupiteľstva ostávajú v plnení uznesenia č.: 23,24,26/2017. 



3. Informácie starostu obce

V tomto bode starosta oboznámil  zastupiteľstvo s  aktuálnou činnosťou obecného úradu. 
Informoval o podaní projektu na kamerový systém obce.  Zároveň informoval o podanom 
projekte  na  BSK,  riešenie  nakladania  s  dažďovou  vodou  zo  striech  obecného  úradu  a 
osvetovej besedy, zakúpenie posýpača za traktor pre zimnú údržbu a výsadby na svahoch 
miestneho cintorína.  Ďalej informoval o bezplatnej záručnej oprave komunálneho traktora. 

4. schválenie rozpočtových opatrení

Starosta predložil poslancom návrh na schválenie rozpočtových opatrení, v zmysle materiálu, 
ktorý  pripravila  p.  Hoffmannová  na  základe  reálneho  čerpania  rozpočtových  položiek. 
Predmetný materiál poslanci prerokovali a schálili potrebné uznesenia:

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 28/2017 zo dňa 28.12. 2017

Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle  § 9 a § 11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v 
platnom

znení v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a zákonom 523/2004 Z.z.

schvaľuje rozpočtové opatrenie č. III./2017. : 

zmeny rozpočtu v príjmovej časti v zmysle predloženého návrhu (príloha č.1)

Počet poslancov s mandátom: 5

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom3    ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 29/2017 zo dňa 28.12. 2017

Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle  § 9 a § 11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v 
platnom

znení v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a zákonom 523/2004 Z.z.

schvaľuje rozpočtové opatrenie č. IV./2017. : 

zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti v zmysle predloženého návrhu (príloha č.2)

Počet poslancov s mandátom: 5

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom3    ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 30/2017 zo dňa 28.12. 2017

Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle  § 9 a § 11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v 
platnom

znení v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a zákonom 523/2004 Z.z.

schvaľuje kompetenciu starostovi obce schváliť potrebné rozpočtové opatrenia do konca roka 2017 v rámci 
presunu prostriedkov medzi kapitolami, bez navyšovania celkových  výdavkov

Počet poslancov s mandátom: 5

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom3    ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-



Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 31/2017 zo dňa 28.12. 2017

Obecné zastupiteľstvo v Píle  v zmysle § 11 ods.4 písm. b)  zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom 
znení 

 schvaľuje rozpočtové provizórium pre rok 2018

Počet poslancov s mandátom: 5

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

5. schválenie plánu kontrolnej činnosti

Hl. kontrolórka p. Balajčíková  spracovala návrh plánu kontrolnej činnosti obce pre 1. polrok 
2018. Starosta konštatoval, že plán bol riadne zverejnený na obecnej stránke a zároveň na 
obecnej úradnej tabuli.  Vyzval poslancov na prípadné pripomienky k predloženému plánu. 
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky dal starosta hlasovať o uznesení:

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 32/2017 zo dňa 28.12. 2017

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

schvaľuje plán kontrolnej činnosti pre rok I. polrok 2018

Počet poslancov s mandátom: 5

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

6. Záver

V závere sa starosta opýtal prítomných či by chceli predniesť nejakú tému v rámci rôzneho. 
Nakoľko nebola do rôzneho predložená žiadna téma, starosta poďakoval poslancom za účasť 
na zasadnutí OZ a ukončil rokovanie OZ.

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

Overili:

Mária Jurišová.......................…………………........................…

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


