
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Píle,
konaného dňa 30.01.2015 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.

Zasadnutia sa zúčastnili poslanci OZ: Mgr. Filip Pudmarčík, PaedDr. Zuzana 
Vaňková, Iveta Koleková, Mária Jurišová, Ing. Magdaléna Danihelová.
Za zapisovateľa bola určená: Mária Jurišová.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Iveta Koleková a Ing. Magdaléna 
Danihelová.

Rokovanie OZ pokračovalo programom, ktorý bol schválený v znení:
1.Odpovede na dopyty občanov
2.Kontrola uznesení
3.Informácie starostu obce
4.Schválenie rozpočtu obce pre rok 2015
5. Správa z kontrolnej činnosti
6.Diskusia, rôzne
7.Záver

1. Odpovede na dopyty občanov:
    Zasadnutia sa nezúčastnili žiadni občania s pripomienkami.

2. Kontrola uznesení:
    Neboli prijaté žiadne nové uznesenia.

3. Informácie starostu obce:

 Výstavba náučného chodníka
Pred začiatkom výstavby náučného chodníka uskutočnil starosta obce 
všetky potrebné úkony. Zmluva o výstavbe náučného chodníka bola 
podpísaná s  firmou DUVYSTAV s.r.o.. Predstaviteľ tejto spoločnosti p. 
Vydra navrhol začať s výstavbou  náučného chodníka od 13.01.2015 
z dôvodu priaznivých poveternostných podmienok. Momentálne sú 
pozastavené aktivity projektu kvôli nepriaznivým poveternostným 
podmienkam. 
Na realizáciu stavebného dozoru bol na základe dobrých referencií 
vybratý a zazmluvnený Ing. Kobza.



V súvislosti so stavbou sa objavilo niekoľko problémov, napr. riešenie 
stekania vody z cesty, zníženie obrubníkov pri cintoríne kvôli parkovaniu 
pri cintoríne na základe požiadaviek občanov. Tieto problémy sa podarilo 
doriešiť s dodávateľom stavby.

 Výstavba lávky
Starosta informoval o tom, že dal prepracovať projekt na výstavbu lávky. 
Dostal  iba jednu cenovú ponuku na výstavbu lávky vo výške 29.000,- 
EUR, čo skonštatoval, že je príliš vysoká cenová ponuka. Bude sa snažiť  
získať nové a nižšie cenové ponuky, o čom bude priebežne informovať.

4. Schválenie rozpočtu obce pre rok 2015 :

 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 1/2015 zo dňa 30.1. 2015 
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 11 ods.4 písm. b) zákona č. 
369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení schvaľuje 
neuplatňovanie programového rozpočtu pre rok 2015 a nadchádzajúce 
roky
Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 5 ZA-5 _/ZDRŽ-___/PROTI-

 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 2/2015 zo dňa 30.1. 2015
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 11 ods.4 písm. b) zákona č. 
369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení
a/ berie na vedomie predložené Stanovisko hlavnej kontrolórky  k návrhu
rozpočtu Obce Píla rok 2015 a roky 2016, 2017 a návrh rozpočtu na roky
2015 
b/ schvaľuje rozpočet obce pre rok 2015 bez výhrad
Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 5 ZA-5 _/ZDRŽ-_/PROTI-

 Tak ako v minulom roku, aj  rozpočte pre rok 2015 sa vyčlenili 
prostriedky na poskytnutie dotácie pre športový klub SPC v Častej. 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 4/2015 zo dňa 30.1. 2015

           Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle zákona č. 369/1990 Z. o obecnom
           zriadení v platnom znení schvaľuje dotáciu pre športový klub Šk SPC
           Častá v celkovej výške 100 € pre rok 2015 určenú na výstroj pretekárov z
           obce Píla
           Počet poslancov s mandátom: 5
           Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 5 ZA-5 _/ZDRŽ-__/PROTI- 



5. Správa z kontrolnej činnosti

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 3/2015 zo dňa 30.1. 2015
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle zákona č. 369/1990 Z. o obecnom 
zriadení v platnom znení berie na vedomie správu z kontrolnej činnosti za rok 
2014
Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 5 ZA-5 _/ZDRŽ-___/PROTI-

6. Diskusia

 Karneval
Karneval sa  roku 2015 uskutoční dňa 14.02.2015 o 15:00 hod.
Vstupenky a hudbu zabezpečí poslanec Mgr. Pudmarčík, tombolu 
zabezpečí poslankyňa PaedDr. Zuzana Vaňková a o občerstvenie sa 
postará rodina Koleková.

 Občasník
Starosta obce navrhol vydanie nového čísla Piľanského občasníka.
Spolu s poslancami si dohodli obsah nového čísla. V novom čísle 
Piľanského občasníka by sa mali objaviť tieto témy:
výsledky volieb v obci Píla v roku 2014, zastavenia náučného chodníka, 
narodenia a úmrtia v obci, karneval v roku 2014, Mikuláš 2014, 
lampiónový sprievod, vianočné trhy, Deň Zeme, hodové slávnosti v roku 
2014, režim a prevádzka materskej škôlky a aktivity v MŠ, činnosť 
a športové výsledky ŠK SPC v Častej,  
   

 Rôzne
Starosta obce a poslanci si dohodli harmonogram zasadnutí OZ 
a stanovili pravidelný termín zasadnutí OZ na posledný piatok v 
nepárnom mesiaci o 18:00 hod.
V diskusii sa riešili i možné termíny verejných podujatí v roku 2015.
Poslankyňa Ing. Danihelová navrhla oznamovanie obecných správ aj 
formou sms správ občanom obce Píla.
Poslankyňa PaedDr. Vaňková upozornila na nutnosť riešiť fungovanie 
obecnej knižnice a navrhla, že by mohla byť poverená zodpovednosťou  
za prevádzku knižnice Zuzana Pudmarčíková. 
Starosta obce vyzval poslancov, či by mal niekto vážny záujem o funkciu
zástupcu starostu obce a navrhol, že ak sa nikto nehlási dobrovoľne, tak 
by mohla vykonávať túto funkciu naďalej PaedDr. Vaňková, na základe 
dobrých skúseností z minulého volebného obdobia. PaedDr. Vaňková 
prijala funkciu zástupkyne starostu obce.



Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom odmien poslancov 
a poskytol im ho k nahliadnutiu. Na budúcom zasadnutí OZ dôjde 
k schváleniu odmien poslancov.

7. Záver
    Starosta obce uzavrel rokovanie a poďakoval všetkým za účasť

Zápisnicu zapísala: 30.01.2015

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

Overovatelia zápisnice:

Iveta Koleková ..........................................

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

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

 
 


