
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Píle,
konaného dňa 11.12.2015 o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Píle

Otvorenie zasadnutia, zvolenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) otvoril a viedol starosta obce 
Mgr. RNDr. Ing. Radovan Mičunek, PhD.

Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

Prítomní poslanci na zasadnutí OZ: Mgr. Filip Pudmarčík, PaedDr. Zuzana 
Vaňková, Mária Jurišová, Ing. Magdaléna Danihelová a  Mgr. Iveta Balejčíková
– hlavný kontrolór obce
Ospravedlnená poslankyňa: Iveta Koleková
Za zapisovateľa bola určená: Mária Jurišová.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Magdaléna Danihelová a PaedDr. 
Zuzana Vaňková

Rokovanie OZ pokračovalo programom, ktorý bol schválený v znení:
1. Odpovede na dopyty občanov
2. Kontrola uznesení
3. Informácie starostu obce(výzva -PRV)
4.Úpravy rozpočtu – rozpočtové opatrenia
5.Schválenie VZN
6.Schválenie odpredaja časti obecného pozemku
7.Plán kontrolnej činnosti, rôzne
8.Záver

1. Odpovede na dopyty občanov:
    Pani Vlčeková zaslala písomnú žiadosť o umiestnenie lampy verejného
    osvetlenia  pri ich dome. Ak sa OZ rozhodne rozšíriť verejné osvetlenie 
    v tejto časti obce, bude nutné sa dohodnúť so Štátnymi lesmi o prenájme    
    pozemku a začleniť výdavky na rozšírenie verejného osvetlenia do rozpočtu 
    obce v roku 2016.
 
2. Kontrola uznesení:
    Uznesenie Obecného zastupiteľstva v     Píle č. 26/2015 
    Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle zákona č. 369/1990 Z. o obecnom   
    zriadení v platnom znení berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
    Počet poslancov s mandátom: 5
    Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4 ZA-4_/ZDRŽ-_/PROTI-

  
3. Informácie starostu obce:



 Výzva  na predkladanie žiadostí v rámci Programu rozvoja vidieka 
(PRV)
Starosta obce  navrhol, že obec Píla podá žiadosť na finančný príspevok 
na Projekt- rekonštrukcia budovy obecného úradu – zateplenie, výmena 
okien a rekonštrukcia strechy. Oslovil projektantov na vypracovanie 
projektu na rekonštrukciu budovy obecného úradu. 
Starosta obce požiadal OZ o schválenie, že môže zadať vypracovanie 
Žiadosti o finančný príspevok na projekt - rekonštrukcia budovy OÚ 
dodávateľsky s tým, že  výdavok na vypracovanie projektu bude 
výdavkom až v roku 2016.    

 Zateplenie budovy MŠ
Starosta obce informoval, že sa podarilo úspešne zatepliť budovu 
materskej škôlky. Celkové náklady na zateplenie budovy MŠ boli 5.200,- 
EUR, z toho 4000,- EUR poskytol BSK, 1000 EUR bolo poskytnutých z 
rozpočtu obce a 200,- EUR z rozpočtu MŠ- z fondu opráv. Všetky 
náklady boli  vyfakturované a vyúčtované. 

 Výstavba lávky
Starosta obce informoval, že v budúcom roku požiada BSK o finančný 
príspevok na realizáciu výstavby lávky.

          
4. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenia

 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v     Píle č. 27/2015
           Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle zákona č. 369/1990 Z.  o obecnom
           zriadení v platnom znení schvaľuje účasť obce v projekte zameranom  
           na rekonštrukciu obecného úradu v rámci výzvy PRV a súhlasí   
           s vyčlenením sumy 4800,- EUR na prípravu žiadosti v rozpočte roku 
           2016 

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4 ZA-4_/ZDRŽ-_/PROTI-

 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v     Píle č. 28/2015
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. 8/2015- zmeny rozpočtu v príjmovej časti v zmysle predloženého 
návrhu – príloha č. 1  
Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4 ZA-4_/ZDRŽ-_/PROTI-

 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v     Píle č. 29/2015



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. 9/2015- zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti v zmysle predloženého 
návrhu - príloha č. 2 

          Počet poslancov s mandátom: 5
          Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4 ZA-4_/ZDRŽ-_/PROTI-     

5. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
     Starosta obce Píla navrhol schváliť nasledovné VZN:
  

 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v     Píle č. 30/2015 o     schválení VZN
č. 1  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 
8/2012 o miestnych daniach a o     miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Píla.
Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4 ZA-4_/ZDRŽ-_/PROTI-

 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v     Píle č. 31/2015 o     schválení VZN
č. 2 o z  ásadách odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného 
zastupiteľstva
Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4 ZA-4_/ZDRŽ-_/PROTI-

 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v     Píle č. 32/2015 o     schválení VZN
č. 3   o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách
Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4 ZA-4_/ZDRŽ-_/PROTI-

 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v     Píle č. 33/2015 o     schválení VZN
č. 4, ktorým sa   mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1 o 
zásadách hospodárenia obce 
Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4 ZA-4_/ZDRŽ-_/PROTI-

 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v     Píle č. 34/2015 o     schválení VZN
č. 5   o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4 ZA-4_/ZDRŽ-_/PROTI-



 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v     Píle č. 35/2015 o     schválení VZN
č. 6   o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce 
na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Píla
Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4 ZA-4_/ZDRŽ-_/PROTI-

6. Schválenie odpredaja časti obecného pozemku

 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v     Píle č. 36/2015 
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 schvaľuje 
predaj nehnuteľného majetku parcely č. 171/49 trvalo trávnatý porast o 
výmere 26m2 podľa návrhu GP č. 39/2015 vyhotoveného geodetom Ing. 
Vladimírom Kováčom Tomášovi Mosoriakovi a manželke Henriete podľa
§9a ods. 8 písm. e) z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Za osobitný zreteľ sa považuje: susediaci pozemok s malou výmerou, 
stanovuje cenu 10€/m2.
Počet poslancov s mandátom: 5

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

7. Plán kontrolnej činnosti, rôzne
 Plán kontrolnej činnosti

    Hlavná kontrolórka obce Mgr. Iveta Balejčíková prezentovala svoj návrh
    plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016: 
    -  Stanovisko k činnosti na rok 2016
    -  Kontrolné náležitosti záverečného účtu
    -  Pravidelné kontroly
    -  Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015
    -  Následná finančná kontrola rozpočtovaných príjmov v nadväznosti na    
       štvrťročné výkazy
    -  Tématické mimoriadne kontroly

 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v     Píle č. 37/2015
 Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle zákona č. 369/1990 Z.  o obecnom
 zriadení v platnom znení schvaľuje plán kontrolnej činnosti na rok 2016
Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4 ZA-4_/ZDRŽ-_/PROTI-

 Rôzne
Starosta obce Píla požiadal o súhlas na preplatenie časti nevyčerpanej 
dovolenky podľa možnosti rozpočtu obce, nakoľko nemá možnosť si 
vyčerpať celú dovolenky z dôvodu pracovnej vyťaženosti.



 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v     Píle č. 38/2015
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle zákona č. 369/1990 Z.  o obecnom 
 zriadení v platnom znení schvaľuje preplatenie časti nevyčerpanej 
dovolenky starostovi obce v rámci možnosti z prebytku rozpočtu roku 
2015 
Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4 ZA-4_/ZDRŽ-_/PROTI-

 Ocenenie - Dedina roka
Starosta obce oznámil, že bol prevziať mimoriadne ocenenie Dedina 
roka. Tomuto oceneniu prináležala finančnú čiastka vo výške 
800,- EUR a drobné vecné ceny ako šiltovky, dečka, magnetka a tabuľa 
s ocenením, ktorá bude pripevnená na budove OÚ po jeho rekonštrukcii.

8. Záver
    Starosta obce uzavrel rokovanie a poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí  
    Obecného zastupiteľstva.

Zápisnicu zapísala: 30.01.2015

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

Overovatelia zápisnice:

PaedDr.Zuzana Vaňková ..........................................

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

Starosta obce 
Mgr. RNDr. Ing. Radovan Mičunek, PhD.
    
   

 
 


