Zápisnica zo zasadnutia OZ v Píle,
konaného dňa 6.5.2011 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, Dana Kschillová, Mgr. Filip
Pudmarčík, PaedDr. Zuzana Vaňková.
Ospravedlnená: Katarína Kučerová.
Rokovania sa zúčastnila aj hlavná kontrolórka obce Mgr. Iveta Balejčíková.
Za zapisovateľa bol určený: Mgr. Filip Pudmarčík.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Marta Koleková a Dana Kschillová.
Rokovanie OZ pokračovalo návrhom programu, do ktorého bol na žiadosť kontrolórky
pridaný bod č. 7 „Zvýšenie úväzku hlavného kontrolóra“. Program bol schválený v znení:
1. Odpovede na dopyty občanov
2. Kontrola uznesení z ostatných zasadnutí
3. Informácie starostu obce
deň zeme - upratovanie obce
stavanie mája
situácia so zatápaním územia v chatovej oblasti na Maruši
postup prác rekonštrukcie priestorov obecnej knižnice
prijatie pracovníka na realizáciou protipovodňových opatrení
dotácia z BSK
4. Schválenie VZN (dodržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrany verejnej zelene)
5. Príprava programu ku dňu detí
6. Interpelácie poslancov na starostu
7. Zvýšenie úväzku hlavného kontrolóra
1. Odpovede na dopyty občanov
Na zasadnutí neboli prítomní žiadni občania s pripomienkami. Bola doručená jedna
požiadavka, ktorá bude riešená v ďalšom bode programu.
2. Kontrola uznesení z ostatných zasadnutí
Starosta zhrnul predchádzajúce uznesenia a skonštatoval ich splnenie resp. priebežné plnenie.
3. Informácie starostu obce
deň zeme - upratovanie obce
V sobotu 30.4. prebiehalo upratovanie obce. Od ministerstva životného prostredia boli
poskytnuté rukavice a vrecia na odpad. Vyzberal sa odpad, ktorý sa potom vytriedil. Starosta zhrnul
priebeh akcie, a poďakoval všetkým zúčastneným.
•

stavanie mája
Starosta poďakoval p. Kolekovej za obetavosť a ochotu pri predaji cigánskej pečienky. Z
výťažku sa zakúpila kosačka na trávu pre potreby obce.
•

situácia so zatápaním územia v chatovej oblasti na Maruši
Prišla požiadavka od majiteľov chát v oblasti pri Maruši, ktorí sa sťažujú na množstvo vody,
ktorou je zatopené územie v okolí postavených chát. Mailom žiadali starostu, aby pomohol pri
riešení vzniknutého problému. Starosta situáciu riešil kontaktovaním Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti. Pracovníčka BVS po preskúmaní územného plánu obce skonštatovala rozpor hraníc
ochranného pásma vodného zdroja. V územnom pláne sú hranice určené inak ako v rozhodnutí o
ochrannom pásme z r.1986. Záver bol taký, že obec má opraviť územný plán a chaty na tom území
nemajú byť postavené. BVS nemá záujem o úpravu odvodňovacieho kanála, ktorý by riešil
vzniknutý stav.
•

postup prác rekonštrukcie priestorov obecnej knižnice
Práce na rekonštrukcii pokračujú, maliar upravil steny a maľuje miestnosť. Bude potrebné
zaobstarať regále.
•

prijatie pracovníka na realizáciou protipovodňových opatrení
Bol prijatý pracovník na realizovanie protipovodňových opatrení, ktorého činnosťou bude
úprava a údržba koryta potoka, čistenie od konárov a iných nečistôt, aby bolo koryto priechodné.
Väčšinu nákladov na pracovníka hradí úrad práce.
•

•

dotácia z BSK
Dotácia na opravu zničeného pomníka SNP bola zamietnutá.
Dotácia na bránky a dovybavenie ihriska bola schválená.

V priebehu zastupiteľstva prišli dvaja občania. Starosta ich vyzval, aby predniesli svoje
požiadavky.
Pán Ravas oboznámil zastupiteľstvo s problémom, že sa stal obeťou vlámania a informoval
starostu a poslancov o zvýšenom počte podobných udalostí v okolí za posledné obdobie. Podozrenie
padá na istého občana, ktorý býva v Píle ale nemá tu hlásený trvalý pobyt. Pán Ravas požiadal
starostu, či by bolo možné zariadiť, aby dotyčný mal trvalé bydlisko v Píle, aby mohla polícia vo
veci konať.
Starosta sa vyjadril, ze sa bude prípadom zaoberať a zistí čo by mohol v tejto veci vykonať.
Ďalšiu otázku mal p. Ravas ohľadom realizácie internetového pripojenia v Píle. Navrhol
možnosť realizovania firmou SWAN, ktorá by vybudovala vykrývače na budove obecného úradu.
Starosta odpovedal, že internet je v pokročilom štádiu riešenia prostredníctvom firmy RádioLan.
4. Schválenie VZN (dodržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrany verejnej zelene)
Dňa 11.3.2011 bol zverejnený návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce Píla o
dodržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrany verejnej zelene.
Starosta dal hlasovať o prijatí návrhu tohto VZN.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 17/2011 zo dňa 6.5.2011
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0.
5. Príprava programu ku dňu detí
Termín podujatia pri príležitosti Dňa detí bol určený na sobotu 4.6.2011. Organizáciou
podujatia bola poverená poslankyňa Vaňková.
6. Interpelácie poslancov na starostu
Poslanec Pudmarčík sa spýtal ako je v obci pripravené sčítanie obyvateľstva. Starosta
informoval o určenom sčítacom komisárovi, ktorým je p. Renáta Zajíčková a o vytvorení jedného
sčítacieho obvodu pre celú obec.

7. Zvýšenie úväzku hlavného kontrolóra
Pani kontrolórka, Mgr. Balejčíková, oboznámila zastupiteľstvo so žiadosťou o zvýšenie
úväzku kontrolóra z aktuálnych 10% na 20%. Argumentovala časovou náročnosťou kontrol, ako aj
možnosťou pomoci pri prípravách podkladov pre obecný úrad.
Poslanci odložili rozhodnutie o zvýšenie úväzku na ďalšie rokovanie a starostu poverili
vyčíslením dopadu a vplyvu rozhodnutia na rozpočet.
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0.
Zápisnicu zapísal: 6.5.2011 Mgr. Filip Pudmarčík
Overovatelia zápisnice:
Dana Kschillová
…...............................
Marta Koleková
…...............................
starosta obce
Mgr. RNDr. Ing. Radovan Mičunek, PhD.

