
 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Píle, konaného dňa 4.2.2011 na Obecnom úrade v Píle 

1. 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, PaeDr. Zuzana 

Vaňková

Rokovania sa zúčastnil hlavný kontrolór obce Alena Rybárová . Prizvaný bol Ivan Juriš. 

Za zapisovateľku bola zvolená:  Katarína Kučerová

hlasovanie: ZA-5 ZDRŽ-___/PROTI-___

Za overovateľov zápisnice boli zvolení:  Dana Kschillová a Mgr. Filip Pudmarčík 

hlasovanie: ZA-5 ZDRŽ-___/PROTI-___

Rokovanie OZ pokračovalo po odhlasovaní  nasledovného programu:

ZA-5 ZDRŽ-___/PROTI-___

2. informácie starostu obce  

Rokovanie zo Západoslovenskými elektrárňami (ďalej ZSE)

 Riešenie problému s vypadávaním elektrickej energie - linka 124 sa bude tento rok rekonštruovať, má to na 

starosti firma, ktorá to bude realizovať, už sa začalo s vyrezávaním stromov,  do pol roka by mala byť linka 

124 hotová. Realizácia bude zrejme sprevádzaná častejšími výpadkami elektrickej energie. 

Podnety občanov- fotodokumentácia spadnutého stĺpu na linke 124,výzva  p. starostu pre ZSE na odstránenie 

závady, stĺp bol pracovníkmi ZSE opravený, výmena stĺpu sa bude realizovať v rámci linky 124.

Nevysporiadané záväzky z minulosti - ZSE 

Pri výstavbe domov pri Hámre obec investovala 60%, ZSE 40%, po kolaudácii neboli majetkové práva 

vysporiadané podľa zmluvy, obec bude žiadať plné plnenie cca 11 000,- €

Audit zmlúv

Požiarna zbrojnica je prenajatá p. Cárovi, elektrická energia sa platí  za ističe, ktoré  sa tam nenachádzajú, p. 

starosta bude žiadať reklamáciu a vyhotovenie nového ističa.

Obecné osvetlenie- zmluvu mal p. Belák v hodnote 16,-€/hod údržby, ktorý skončil zmluvu.

Oslovený bol p. Mosoriak z Častej, ktorý je ochotný vykonávať údržbu osvetlenia za 16,-€ /hod. 

Do miestnosti vstúpil p. Juriš

Internet

Prebehli 2 kolá rokovaní na Hrade Červený Kameň s firmou, ktorá bude robiť internet. Je to v riešení.

Informácie o pozemkoch patriacich Slovenskému pozemkovému fondu (ďalej len SPF )

Kataster obce je 48 ha, z toho 5ha vlastní SPF, v budúcnosti plánuje obec osloviť SPF a prípadne previesť 

pozemky na obec - možné zdroje stavebných pozemkov. 

revitalizácia verejnej plochy- úverový vzťah k revitalizácii  je v Dexia Banke, 

Ihrisko

Prenajímanie ihriska, dobudovanie bránok, sieťok, (verejná zbierka, turnaje,  prípadne  z rozpočtu) 



p. Pudmarčík zabezpečí prevádzkový poriadok na prevádzku ihriska, v rámci toho sa určia osoby na správu 

ihriska.

Informácie o stave financií obce

Na konci roku zostalo na obecnom účte cca  20 000,-€, 

Určenie zástupcu starostu  

Poverená p. starostom obce bola PaeDr. Zuzana Vaňková (Príloha č. 1)

Poverenie Mgr. Filipa. Pudmarčíka na administráciu web stránky obce, úpravu. (Príloha č. 2)

Rokovanie s firmou Márius Pedersen a informácie o odpadoch

Ohľadom separovaného zberu, umiestnenie troch 1100 l kontajnerov  v obci. 

V budúcom roku sa bude spúšťať separácia zvlášť papier a zvlášť plasty. 

Odpad sa vozí na Dubovú, platí sa za obslúžené nádoby a za vývoz firme Márius Pedersen,  odporúčame 

nehádzať do kontajnerov zeminu a stavebné materiály.. 

Kontajner pri cintoríne – vozia tam ľudia odpad z okolitých obcí. Kontajnery budú uložené na Hamre a 

mimo vývozov na jar a na jeseň, si môžu ľudia na požiadanie na OU vypýtať kľuč a vyviesť veľkokapacitný 

odpad. Pri cintoríne bude umiestnený  kontajner 240 l, v prípade nedostačnosti sa nahradí väčším 

kontajnerom. 

Návrh p. Vaňkovej na založenie kompostoviska- vyjadrenie k návrhu: do kompostoviska by sa mali hádzať 

len kvety a burina, ľudia by tam hádzali aj stuhy a dekorácie, v tomto prípade by kompostovisko stratilo svoj 

význam. Po vyriešení problému s disciplínou je kompostovisko do budúcnosti dobrým riešením.

V obci sú smetné nádoby na výmenu za poškodené

Prenájom obecného majetku 

Pohostinstvo je v prenájme na 10 rokov, Požiarna zbrojnica končí o 2 roky, Materská škola končí s nájmom o 

2-3 roky.    

Pochvala p. Pudmarčíkovi 

Za upozornenie na získanie prostriedkov z eko fondov- nestihli sme výzvu, avšak bolo by to nerentabilné 

dôvodov vysokého podielu financovania obcou.

Možnosti štrukturálnych fondov

 bratislavský kraj má obmedzené možnosti čerpať eurofondy.

neplatiči 

Niektorí chatári za odvoz odpadu

Technické služby čistenie za daň z pozemkov - firma je v konkurze

Rokovanie s Papierničkou

O možnosti využitia tohto zariadenia občanmi Píly za rozumné ceny pre rekreačné športy.



Katastrálny úrad

Nie je spracovaná vektorova mapa. Pripravuje sa. 

Obecný rozhlas  

Na hornej píle nefunguje rozhlas, pre ponuka  na SMS alternatíva 0,023 € za SMS, môžu sa prihlásiť ľudia, 

aby  sa im dôležité oznamy posielali formou SMS. Obecný úrad pripraví výzvu na prihlasovanie tel. čísiel.

UPSVaR

Možnosti príspevkov- obec nemá prostriedky na zamestnávanie, aby sa mohli čerpať tieto prostriedky. Iné 

možnosti budú využívané v rámci možností.

3. vyhodnotenie dotazníka

Starosta obce poďakoval p. Vaňkovej za spracovanie dotazníka.

Cintorín:

Návrh p. Vaňkovej- oprava múru pri dome smútku, je v kritickom stave a hrozí spadnutie,

Návrh p. starostu- spevniť svah využiť drevené podvaly ako schody  kde sú šikmé a trávnaté plochy

ozvučenie cintorína – ozvučenie nefungovalo pri pohrebe, prostriedky na  opravu pôjdu z rozpočtu, alebo 

účelovej dotácie

Zimná údržba:

Za zimnú údržbu je dohoda s p. Cimmermannom

Dopravné značenie- cesta patrí VUC obec bude komunikovať s nimi,  aby nám opravili hrby a výtlky.

Vyčistenie potoka:

Aktuálna téma na tento rok, pomocou programu cez UPSVaR za pomoci Vodohospodárskeho podniku a 

lesov je možnosť vyčistiť koryto potoka a zabrániť tak prípadným povodniam.

Informácie o činnosti Obecného úradu v Píle:

Občania si informácie nájdu na www stránke a nástenke.

Návrh p. Kučerovej je zriadiť nástenku-vývesnú informačnú tabuľu obecného úradu pri zástavke stará škola

článok na www. sme.sk o dotazníku

4. schválenie programu rokovaní OZ na rok 2011

Návrh na zasadnutia OZ prvý piatok v nepárnom mesiaci o 18,00. 

4. marec 2011

6. máj 2011

1. júl 2011

2. september 2011

4. november 2011



Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 1/2011 zo dňa 4.2.2011

Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 15 zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení

· schvaľuje program riadnych zasadnutí OZ na rok 2011 viď príloha č.3

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 5 ZA-5_/ZDRŽ-_0__/PROTI-_0_

5. prerokovanie a odsúhlasenie kultúrneho kalendára v obci

Návrh kultúrnych akcií s podporou obce:

26. február maškarný ples

26. február pochovávanie basy

30. apríl stavanie mája

01. jún MDD

02. júl hodový futbalový turnaj

02. júl hodová zábava

28. august vatra SNP

06. december Mikulášske posedenie pre deti

31. december oslava nového roka

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 5/2011 zo dňa 4.2.2011

Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

· schvaľuje kultúrny kalendár v obci Píla (príloha č. 4)

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 5 ZA-5 ZDRŽ-_0__/PROTI-_0__

6. vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

P. Rybárovej končí zmluva na hlavného kontrolóra obce, a neplánuje ďalej v tejto činnosti pokračovať. 

Ponuky budú rozoslané na okolitých kontrolórov.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 3/2011 zo dňa 4.2.2011

Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

· vyhlasuje výberové konanie na hlavného kontrolóra obce

· schvaľuje rozsah úväzku hlavného kontrolóra obce na 10%

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 5 ZA-5 /ZDRŽ-_0__/PROTI-_0__

7. riešenie problematického predaja pozemku p. Ivanovi Jurišovi

Jedná sa o pozemok na Imrovej lúke.  P. Juriš dlhodobo užíva pozemok, a  kúpil ho od obce v minulom roku, 

sú to 3 áre, Podaná žiadosť o odkúpenie bola na zastupiteľstve odsúhlasená, ale podľa novely zákona sa 

pozemky môžu predať troma spôsobmi- verejnou dražbou, súťažou, alebo za osobitných podmienok. Čo 

uznesenie č. 5/A/2010 nespĺňalo a nedal sa tento odpredaj pozemku zapísať do katastra.



Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 2/2011 zo dňa 4.2.2011

Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 15 zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení

· schvaľuje doplnenie uznesenia č 5/A/2010 o predaji parcely č. 178/1 v nasledovnom znení: Predaj

nehnuteľného majetku obce bol v súlade so zákonom 138/1991 Zb. v znení zákona 258/2009Z.z o majetku 

obcí pričom spĺňa náležitosti §9a ods. 8 písm. e hodného osobitného zreteľa.

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 5 ZA-5 /ZDRŽ-_0__/PROTI-_0__

8. žiadosť o kúpu časti pozemku v majetku obce (Jozef Juriš s manželkou)

Žiada od obce kúpiť časť pozemku. Obecné zastupitelstvo má za to, aby po odpredaji zostalo obci cca 1,2 m 

pre prípadný chodník.. Jedná sa o to,  že pozemky  p. Jurišom a p.Fandlom sú zle vymerané, je tam sklz 

1,2m. Obec požiada o znovu vymeranie cesty od geodeta p. Kováča, treba to zamerať kým sa spraví 

elektronizácia mapy. Obec bude žiadať o zmenu zákresu tak, aby sa zachovala pôvodná podoba a výmera 

obecného pozemku.

9. prerokovanie rozpočtu obce na rok 2011

Odložené na prerokovanie na budúcom zastupiteľstve, dané poslancom na naštudovanie.

10. digitálny archivačný systém zosnulých

Na internete je www.virtualnycintorin.sk. Ide o zefektívnenie evidencie poplatkov za hrobové miesta, našu 

obec by to stálo spolu cca 500€.  

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 4/2011 zo dňa 4.2.2011

Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

· schvaľuje objednanie digitálneho archivačného systému miestneho cintorína

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 5 ZA-5 ZDRŽ-_0__/PROTI-_0__

11. žiadosť o odpredaj akcií BVS mestu Skalica

Mesto skalica chce odkúpiť naše akcie BVS za pomerne nízku cenu, na návrh zvýšenej ceny mesto Skalica 

nereagovalo.

12. prerokovanie upravenej verzie Štatútu obce Píla

Odložené na prerokovanie na budúcom zastupiteľstve, dané poslancom na naštudovanie

13. prerokovanie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva

Odložené na prerokovanie na budúcom zastupiteľstve, dané poslancom na naštudovanie



14. prerokovanie zásad hospodárenia s majetkom obce

Odložené na prerokovanie na budúcom zastupiteľstve, dané poslancom na naštudovanie

15. schválenie legislatívnych úloh (VZN) na rok 2011      

VZN o držaní psov

VZN o daniach a poplatkoch

VZN o obecnej zeleni

VZN o sociálnych službách 

VZN o knižnici

VZN Cintorínsky poplatok

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 7/2011 zo dňa 4.2.2011

Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

· schvaľuje plán legislatívnych úloh prijatia VZN pre rok 2011 (príloha č. 5)

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 5 ZA-5 ZDRŽ-_0__/PROTI-_0__

16. objednanie právnych služieb na rok 2011

Ponuka z firmy Maximum na právne služby za 120,-€ mesačne, v súčasnej dobe zabezpečoval právne služby 

JUDr. Pavel Mičunek za paušál 300,-€ ročne. Situáciu ohľadom stálej právnej služby bude zastupiteľstvo 

vyhodnocovať v priebehu nasledujúceho ½ roka a následne sa rozhodne, či je potrebné uzatvárať zmluvu o  

právnych službách, alebo sa budú práne úkony objednávať individuálne.

17. riešenie platových pomerov starostu

Vzhľadom na rozsah pracovných činností starostu starosta navrhuje navýšenie platu o 1,8 násobok 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 6 /2011 zo dňa 4.2.2011

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, na základe §4 ods.2

· schvaľuje navýšenie platu starostu na 1,8 násobok základného platu

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 5 ZA-4 / ZDRŽ-Filip Pudmarčík /PROTI-___

18. interpelácie poslancov na starostu

19. odpovede na dopyty občanov



20. záver

 Poďakovanie p. starostu prítomným poslancom za účasť na zastupiteľstve.

Zápisnicu zapísala:  4.2.2011 Katarína Kučerová

Overovatelia zápisnice : 
Dana Kschillová   ................................ 
Mgr. Filip Pudmarčík  ................................ 

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

Zoznam príloh:

1. kultúrny kalendár obce

2. program rokovaní OZ na rok 2011

3. legislatívny plán úloh pre rok VZN


