Zápisnica
zustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Píla,
konaného dňa 7 .12.2018.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Starosta obce : RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD.
Poslanci : podľa prezenčnej listiny
Program - súčasťou zápisnice (pozvánka na zasadnutie ustanovujúceho zasadnutia OZ obce
Píla)
1) organizačné náležitosti rokovania
a) otvorenie rokovania
b) určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
c) oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Píla a
d) odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie)
e) zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
f) zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
g) príhovor starostu
2) schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
3) poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
4) zriadenie komisie OZ pre ochranu verejného záujmu
5) určenie platu starostu
6) prerokovanie a schválenie VZN č. 1/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
7) prerokovanie a schválenie VZN č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
8) záver
K bodu 1 - Otvorenie rokovania – starosta obce privítal novozvolených poslancov
a občanov. Ospravedlnení: 0 poslancov. Starosta skonštatoval že počet prítomných je 5 a OZ
je uznášania schopné.
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa: zapisovateľ p. Hoffamannová, overovatelia
Pudmarčík, a Herchlová,
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Píla – predsedkyňa Miestnej
volebnej komisie p. Zajíčková prečítala výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí zo dňa
10.11.2018. Počet odovzdaných obálok 128, počet platných hlasov pre voľby starostu 123. Za
starostu bol zvolený p. R.Mičunek. Počet platných lístkov pre voľbu poslancov bolo 127.
Kandidáti, ktorí boli zvolení a podľa počtu získaných hlasov boli:
1. Jana Herchlová 121
2. Peter Nemček 112
3. Mgr. Filip Pudmarčík 110
4. Ing. Emil Senneš 106
zloženie sľubu novozvoleného starostu obce - Starosta obce RNDr. Ing. Mgr. Radovan
Mičunek, PhD., zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce a podpísal osvedčenie
o zvolení.
zloženie sľubu poslancov – Poslanci p. Herchlová, p. Nemček, p. Pudmarčík a p.Semeš
zložili zákonom predpísaný sľub a podpísali osvedčenie o zvolení.
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odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom - novozvolenému
starostovi a poslancom boli odovzdané osvedčenia predsedom volebnej komisie.
Na záver starosta poďakoval všetkým poslancom.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vPíle č.20 /2018 zo dňa 7.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
1. berie na vedomie
- Informáciu o výsledku volieb do orgánov samosprávy konaných 10.11.2018
2. konštatuje, že
- opätovne zvolený starosta obce RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD. zložil zákonom predpísaný
sľub starostu obce
- zvolení poslanci obecného zastupiteľstva:

a)
b)
c)
d)

Jana Herchlová
Peter Nemček
Mgr. Filip Pudmarčík
Ing. Emil Senneš

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
Počet poslancov s mandátom: 4

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom4
Uznesenie bolo prijaté.

ZA- 4_/ZDRŽ-___/PROTI-

K bodu 2
Poslanci OZ jednohlasne schválili program ustanovujúceho zasadnutia OZ
K bodu 3 - Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vPíle č.21 /2018 zo dňa 7.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
 poveruje poslanca Ing. Emila Senneša zvolávaním a vedením rokovaní obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta
Počet poslancov s mandátom: 4

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom4
Uznesenie bolo prijaté.

ZA- 4_/ZDRŽ-___/PROTI-

K bodu 4 zriadenie komisie OZ pre ochranu verejného záujmu - Obecné zastupiteľstvo
navrhlo a schválilo vytvorenie stálej komisie na ochranu verejného záujmu v zmysle zákona
č. 369/1990 Z.z. § 15 a § 19 Štatútu obce Píla.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vPíle č.22 /2018 zo dňa 7.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 15 zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení a § 19 Štatútu obce Píla
3. berie na vedomie návrh na vytvorenie stálej komisie Obecného zastupiteľstva v Píle
4. schvaľuje vytvorenie stálej komisie na ochranu verejného záujmu
Počet poslancov s mandátom: 4

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom4
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 5 - určenie platu starostu
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ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTI-

Obecné zastupiteľstvo na základe zákona č. 253/1994 o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest určilo výšku platu starostovi obce v zmysle
zákona s 30% navýšením.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vPíle č.23 /2018 zo dňa 7.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v platnom znení
 konštatuje, že v obci Píla podľa počtu obyvateľov prislúcha starostovi obce na základe § 4, ods. 1 1,65
násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok premietnutého do
80% úväzku schváleného pred konaním volieb
 schvaľuje 30% navýšenie základného platu
Počet poslancov s mandátom: 4

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom4

ZA- 3_/ZDRŽ-Herchlová_/PROTI-

K bodu 6 - Prerokovanie a schválenie VZN č. 1/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce
Starosta predložil na schválenie VZN č. 1/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, pričom
zdôvodnil jeho potrebu na prijatie.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vPíle č.24 /2018 zo dňa 7.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe §6 a § 11 ods. 4 pís. g zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení zmien a doplnkov
berie na vedomie pripomienky podané k návrhu VZN
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla VZN č. 1/2018
oposkytovaní dotácií zrozpočtu obce
Počet poslancov s mandátom: 4

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom4

ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTI-

K bodu 7 - Prerokovanie a schválenie VZN č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne
odpady
Starosta predložil na schválenie VZN č. 2/2018 o miestnom poplatku. Súčasne informoval
o súčasnej situácii, že skládka odpadov Dubová zvýšila ceny o 31 % za uloženie odpadu na
skládku a zároveň sa mení poplatok, ktorý z pôvodnej suma cca 5€ bude navýšená na 7 až 10€
v závislosti od miery separácie v našej obci za rok 2018.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vPíle č.25 /2018 zo dňa 7.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe §6 a § 11 ods. 4 pís. g zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení zmien a doplnkov
berie na vedomie pripomienky podané k návrhu VZN
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla č. 2/2018,
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Píla.
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Počet poslancov s mandátom: 4

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom4

ZA- 4_/ZDRŽ-___/PROTI-

K bodu 8 – Záver - rôzne
P. Pešková Mária blahoželala novozvolenému starostovu aj poslancov do funkcií a popriala
im veľa síl do naplnenia aktivít, ktoré by obec ešte viac skrášlili. Pýtala sa na prebiehajúcu
rekonštrukciu v okolí obecného úradu. Starosta informoval, že tam prebiehajú práce z dotácie
BSK pre vytvorenie záchytnej nádrže pre stekajúcu vodu.
P. Pešková mala ešte pripomienku pre vyriešenie problému vodenia psov v okolí MŠ
a nájdenie vhodného riešenia napr. osadenie tabule pre zákaz vodenia psov v areáli MŠ
a detského ihriska.
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zasadnutie bolo ukončené o 19.45 hod.

Zapísal:

p Hoffmannová

Overovatelia:

..............................................................
Starosta obce

................................................
..................................................

4

