Zápisnica zo zasadnutia OZ v Píle, konaného dňa 25.3.2011 o 18.00 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: Marta Koleková, Katarína
Kučerová, Dana Kschillová, Mgr. Filip Pudmarčík, PaedDr. Zuzana Vaňková.
Rokovania sa zúčastnil hlavný kontrolór obce Mgr. Iveta Balejčíková.
Za zapisovateľku bola určená: PaedDr. Zuzana Vaňková
Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Filip Pudmarčík a Marta Koleková
Rokovanie OZ pokračovalo po odhlasovaní nasledovného programu:
1)odpovede na otázky občanov
2)kontrola uznesení
3)informácie starostu obce
podané žiadosti o dotácie
zariadenie multifunkčného ihriska
zásady odmeňovania poslancov OZ – odporúčanie starostu obce
kompostové silá na cintoríne
virtuálny cintorín
nákup PC techniky
4)schválenie predaja pozemku v majetku obce (Jozef Juriš s manželkou)
5)schválenie priestorov pre obecnú knižnicu
6)schválenie rozpočtu obce pre rok 2011
7)schválenie VZN (prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska)
8)schválenie VZN (dodržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrany verejnej
zelene)
9)žiadosť o predĺženie doby nájmu Koba-seal s.r.o. + rozprava
10) interpelácie poslancov na starostu
hlasovanie o programe: ZA-5 ZDRŽ-___/PROTI-___
1)odpovede na otázky občanov
neboli doručené žiadne otázky
2)kontrola uznesení

starosta skontroloval plnenie uznesení z posledného zasadnutia OZ
3)informácie starostu obce
 podané žiadosti o dotácie
- Žiadosť bola podaná na Ministerstvo financií na osvetlenie v hodnote 7030 Eur.
- Žiadosť na BSK na zariadenie multifunkčného ihriska v obci v hodnote 1551 Eur,
z toho 200 Eur z rozpočtu ako spoluúčasť obce. Žiadame dotáciu na bránky, sieťky
pre tenis, volejbal, nohejbal. Zaradenie basketbalových košov by už prekročilo
maximálny finančný strop 1659,70 €
- Žiadosť o dotáciu z ministerstva obrany na rekonštrukciu pamätníka z 2. svetovej
vojny na Hornej Píle bude v krátkom čase podaná v spolupráci
s Červenokamenským panstvom na cca 3000 Eur. Zámerom je vyhotoviť repliku
odcudzenej pamätnej dosky, opraviť zničené piliere a upraviť okolie pamätníka.
 zásady odmeňovania poslancov OZ – odporúčanie starostu obce
Zámer bol na odporúčanie starostu obce za súhlasného stanoviska OZ odložený na
neskôr, po konzultáciách s vedením ostatných obcí.
 kompostové silá na cintoríne
Na podnet poslankyne Vaňkovej inicioval starosta obce zakúpenie dvoch
kompostových síl na cintorín, každé v cene 41 Eur, určených výlučne na biologický
odpad z hrobových miest bez zvyškov plastov, kovov, či hrubších drevín.
 virtuálny cintorín
Virtuálny cintorín našej obce je už dokončený a zverejnený na stránke
www.virtualnycintorin.sk. Pri dome smútku bude osadený plán cintorína, softvér
umožňuje informovanie o platbách a evidenciu hrobových miest. Umožňuje nájsť
hrob konkrétneho zosnulého, údaje o jeho narodení a úmrtí i náhľad na náhrobný
kameň. Bude naň zverejnený odkaz na webovej stránke obce.
Cena zhotovenia s ročným poplatkom bola 450 Eur, ďalšie ročné poplatky sú 50 Eur.
 nákup PC techniky
Starosta obce zabezpečil program ESET na dva roky za výhodných podmienok za
veľkoobchodnú cenu bez marže. OÚ potrebuje i výmenu monitorov. Hlavná

kontrolórka obce navrhla obstarať tento tovar na základe výberu najlepšej ponuky
minimálne z 3 rôznych ponúk.
4)schválenie predaja pozemku v majetku obce (Jozef Juriš s manželkou)
Dňa 7.3 bol zverejnený zámer obce o odpredaji časti obecného pozemku p. Jozefovi
Jurišovi.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 12/2011 zo dňa 25.3.2011
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 v zmysle §9a ods. 8 písm. e) hodného
osobitného zreteľa.
schvaľuje predaj parcely č. 147/2 Jozefovi Jurišovi s manželkou
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 5 ZA-5 _/ZDRŽ-___/PROTI-___
5)schválenie priestorov pre obecnú knižnicu
Obec pripravuje znovuobnovenie obecnej knižnice, na ktorej už teraz pracujú
Bc. Zuzana Pudmarčíková, p. Miháč, a poslanci Kučerová, Mgr. Pudmarčík a
PaedDr. Vaňková. Za týmto účelom pripravili zoznam na vyradenie nepoužiteľných,
ideologicky neaktuálnych a zničených kníh, ktoré sa najskôr podľa knižničného
zákona ponúknu iným knižniciam, ponúknu na verejnej burze, alebo odovzdajú do
zberu.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 13/2011 zo dňa 25.3.2011
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 11 ods.4 písm. a) zákona č. 369/1990 Z. o
obecnom zriadení v platnom znení
schvaľuje vyradenie knižničného fondu z obecnej knižnice o počte 1425 kníh
určených na vyradenie v zmysle zákona.
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 5 ZA- 5 /ZDRŽ-___/PROTI-___
Starosta uviedol i dve alternatívy umiestnenia znovuotvorenej obecnej knižnice:
-dve miestnosti na poschodí budovy OÚ, susediace s kanceláriou OU
- dve miestnosti na prízemí, v ktorých bola umiestnená v minulosti kuchyňa MŠ.
Poslankyňa Kučerová uviedla ako nevýhodu umiestnenia na poschodí točité úzke
schodisko, ktoré odradí staršie osoby a mamičky s deťmi od jej návštevy.

Poslanec Mgr. Pudmarčík navrhuje, že miestnosti na prízemí možno potom
príležitostne využiť i ako alternatívu kútika pre mamičky či klub dôchodcov.
K uvedenej alternatíve sa priklonila i poslankyňa Vaňková.
Priestory však musia prejsť rekonštrukciou, podľa možnosti svojpomocne.
Uzesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 14/2011 zo dňa 25.3.2011
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 11 ods.4 písm. a) zákona č. 369/1990 Z. o
obecnom zriadení v platnom znení
schvaľuje obnovenie prevádzky obecnej knižnice v budove obecného úradu na
prízemí
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 5 ZA- 5 /ZDRŽ-___/PROTI-___
6)schválenie rozpočtu obce pre rok 2011
Starosta predniesol navrhované úpravy rozpočtu pre rok 2011.
-

Navrhol, aby sa pôvodný zámer splácania úveru vo výške 13316,7 Eur na
spolufinancovanie multifunkčného ihriska do roku 2020 skrátil a úver bol
vyplatený v 36 splátkach po 370 Eur do 25.5.2014.

-

Zmena v poplatkoch a odvodoch z 1300 na 800 Eur, vzhľadom na mimoriadne
poplatky v minulom roku

-

Chyba v zaúčtovaní daní a koncesionárskych poplatkov

-

Splácanie úrokov v banke zmena z 600 Eur na 228 Eur- podľa nového
splátkového kalendára

-

Splácanie istiny úveru vo výške 2590 Eur

Zuzana Vaňková navrhla na zapracovanie i nákup pojazdnej kosačky na trávnatý
koberec v parku pred OÚ. Poslankyňa Marta Koleková navrhla pre úsporu nákup
kosačky zo záložne.
Hlavná kontrolórka predniesla stanovisko k rozpočtu obce Píla na rok 2011.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 15/2011 zo dňa 25.3.2011
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
• stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
• návrh programového rozpočtu na roky 2011 – 2013

b/ schvaľuje rozpočet obce pre rok 2011
s pripomienkami dopracovať rozpočet v zmysle Praktického a konkrétneho manuálu
pre tvorbu programových štruktúr na úrovni miestnej a regionálnej územnej
samosprávy (Manuál) o zámery, ciele a merateľné ukazovatele.
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 5 ZA- 4 /ZDRŽ-Katarína Kučerová
PROTI-___
Zasadnutie OZ z rodinných dôvodov opustila Katarína Kučerová.
7)schválenie VZN (prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska)
Návrh VZN bol zverejnený 6.3.2011, pozostáva zo siedmich článkov, boli doň
zapracované návrhy poslancov. Bude viac správcov ihriska zároveň. V diskusii sa
poslanci dohodli i na prevádzkových hodinách ihriska, ktoré budú rozdielne v letnom
období (máj – september –9 – 21hod) a zimnom období (október –apríl – 9 – 20
hod). Za prenájom neosvetleného ihriska pre občanov iných obcí bola stanovená
suma 5 Eur/hod a s osvetlením 10 Eur/hod. Obyvatelia obce majú ihrisko k dispozícii
zdarma. Za porušenie VZN môže prevádzkovateľ uložiť pokutu pre fyzickú osobu vo
výške 30 Eur a pre právnickú pokutu vo výške 300 Eur.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 16/2011 zo dňa 25.3.2011
Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe § 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. O
obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
schvaľuje VZN o zásadách prevádzkovania multifunkčného ihriska v znení
zverejneného návrhu a zapracovaných pripomienok poslancov formou nariadenia č.
2/2011.
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4 ZA-4 ZDRŽ-___/PROTI-___
8)schválenie VZN (dodržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrany verejnej
zelene)
Vzhľadom na to, že VZN bolo zverejnené až dňa 11.3.2011, musí sa predložiť na
schválenie na ďalšom zasadnutí OZ.
9)žiadosť o predĺženie doby nájmu Koba-seal s.r.o. + rozprava
Firma KOBA-SEAL 21.3.2011 požiadala o predĺženie nájomnej zmluvy, ktorá je
platná do roku 2013, na priestory bývalej MŠ do roku 2017. Dôvodom je zámer

podania projektu tejto firmy, pri ktorom musí mať nájomnú zmluvu potvrdenú na
obdobie do roku 2017. Obec zvažuje i možnosť získania prostriedkov z Operačného
programu Bratislavský kraj na rekonštrukciu, prípadne nadstavbu Osvetovej besedy.
Preto

starosta

navrhuje

formou

dodatku

poskytnúť

v prípade

komplexnej

rekonštrukcie osvetovej besedy náhradné priestory a tiež možnosť obce zvýšiť sumu
nájmu o ročnú mieru inflácie.
Tento návrh sa po spracovaní dodatku bude schvaľovať na zasadnutí OZ po uplynutí
15 dní.
10) interpelácie poslancov na starostu
Poslankyňa Vaňková pozitívne zhodnotila úroveň čistoty obce a dala podnet na
pokračovanie v tomto trende. Starosta prejavil snahu o získanie ďalších financií na
mzdu pre zamestnanca vykonávajúceho údržbové práce v obci.
Poslanec Pudmarčík sa pýtal na aktuálny stav prípravy Internetu pre obec
s inštaláciou zariadenia na múre Červeného Kameňa. Podľa starostu obce by sa
tento zámer malo podariť uskutočniť v krátkej dobe, prebehli rokovania s vedením
ČK.
Starosta rieši i možnosť zabezpečenia osoby riadiacej premávku pri priechode pre
chodcov v Častej na autobusovej zastávke pri ul. Fándlyho pri rannej ceste žiakov do
školy. Starostovi obce Častá zašle oficiálny list.
Zápisnicu zapísala: 27.3.2011 PaedDr. Zuzana Vaňková
Overovatelia zápisnice :
Marta Koleková ................................
Mgr. Filip Pudmarčík ................................
starosta obce
Mgr. RNDr. Ing. Radovan Mičunek, PhD.

