
Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Píle dňa 26.6.3013 o 18.00 hod.

Prítomní: Mgr. Iveta Balejčíková – hlavný kontrolór obce, Dana Kschillová, Mgr. Filip Pudmarčík, 
PaedDr. Zuzana Vaňková

Ospravedlnení: Marta Koleková, Katarína Kučerová

Zapisovateľka: PaedDr. Zuzana Vaňková

Overujú: Dana Kschillová, Mgr. Filip Pudmarčík

Program:

1. Odpovede na dopyty obyvateľov

2. Kontrola uznesení

3. Informácie starostu obce

4. Schválenie záverečného účtu obce

5. Schválenie zámerov o odpredaji majetku obce – vysporiadanie pozemkov pod pripravovaným 
chodníkom

6. Zmluva o príprave žiadosti  o NFP

7. Rekonštrukcia Osvetovej besedy, možnosti riešenia MŠ

8. Knižnica, knihovník

9. Diskusia, rôzne

Zápisnica

Starosta obce dal poslancom schváliť návrh programu (pozri hore) a určil zapisovateľa a overovateľov 
zápisnice.

Hlasovanie:  za -3   proti -0    zdržali sa-0

1. Odpovede na dopyty obyvateľov

Neboli doručené žiadne otázky.

2. Kontrola uznesení

Všetky uznesenia boli splnené s výnimkou dvoch. Jedno rieši predaj pozemku manželom Gajdošovým, 
ktorý ešte neprebehol. V plnení je i uznesenie o založení občianskeho združenia z OZ konaného 
v Častej dňa 17.5.2013.



3. Informácie starostu obce

- dotácia na územné plány. Dotáciu žiadalo 28 obcí, obec Píla žiaľ nie je medzi vybranými. Dôvodom je 
zrejme fakt, že povinnosť mať územný plán majú až obce nad 2000 obyvateľov.

- dotácia na Osvetovú besedu –oprava – BSK zatiaľ neposlalo podpísanú zmluvu.

- vyúčtovanie ihriska – bola preplatená takmer celá suma , cca o 2000 Eur menej prostredníctvom 
poisťovne Allianz.

- zamestnávanie evidovaných nezamestnaných – prebehla zmena zákona. K 30.6 končia poslední 
dvaja. V budúcnosti starosta zvažuje zamestnávanie formou dobrovoľníckej práce na 4 hodiny, kde 
celú sumu práce hradí ÚPSVAR. Kvôli sprísneniu pravidiel zamestnávania je predchádzajúca  forma pre 
obec nevýhodnejšia. Starosta pochválil prácu p. Slávika a ostatných zamestnancov, ktorá bola 
prínosom pre obec.

-  darovanie dlažby – 25 paliet použitej zámkovej dlažby venovala Papiernička. Uvedená dlažbe môže 
pokryť až 200 m2.Dočasne je uskladnená v areáli firmy Koba Seal.

4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2012

P. Balejčíková predniesla záverečný účet obce, ktorý bol celkovo plusový. Zvyšok úveru, ktorý čerpá 
obec je  8590 Eur, ktorý už bol ale medzičasom vyrovnaný. Konrolórka odporúča záverečný účet na 
schválenie.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 11/2013 zo dňa 26.6. 2013

Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe § 18f ods. 1 písm c) zák. SNR č. 369/1990 Zb. O 
obecnom zriadení v znení

zmien a doplnkov a v zmysle platných zásad hospodárenia obce Píla

a, berie na vedomie : stanovisko hlavnej kontrolórky obce Píla

b, schvaľuje : záverečný účet obce Píla za rok 2012

Počet poslancov s mandátom: 5

Hlasovanie:   prítomní poslanci s mandátom 3    ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-  

5. Schválenie zámerov o odpredaji majetku obce – vysporiadanie pozemkov pod pripravovaným 
chodníkom, p. Hózová, p. Eduard Mičunek

Zámer odpredaja pozemku pri dome pani Hózovej ešte treba na 15 dní vyvesiť, poslanci sa oboznámili 
s geometrickým plánom predmetného územia.



Kvôli vysporiadaniu pozemkov pod budúcim chodníkom obec plánuje kúpiť 13 m2 od p. Eduarda 
Mičunka pred požiarnou zbrojnicou a jemu na jeho žiadosť odpredať tiež 13m2 , ktoré má oplotené 
a v užívaní.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 12/2013 zo dňa 26.6. 2013

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 spôsob prevodu nehnuteľného majetku  parcely č. 146/17 zast. plocha o výmere 
13m2 podľa návrhu GP č. 16/2013 vyhotoveného geodetom Ing. Vladimírom Kováčom 

podľa §9a ods. 8 písm. e) z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Za osobitný zreteľ sa považuje: vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami, 
užívanie nehnuteľnosti, zosúladenie právneho a skutkového stavu 

Počet poslancov s mandátom: 5

Hlasovanie:   prítomní poslanci s mandátom 3    ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-  

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 13/2013 zo dňa 26.6. 2013

Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle  § 11, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení a druhej hlavy VZN č. 1/2011 Zásad hospodárenia obce Píla

schvaľuje kúpu majetku pozemku p.č.  146/16 zast. plocha o výmere 13m2 podľa návrhu GP 
č. 16/2013 vyhotoveného geodetom Ing. Vladimírom Kováčom  

a

súhlasí s dohodnutou kúpnou cenou 1€.

Počet poslancov s mandátom: 5

Hlasovanie:   prítomní poslanci s mandátom 3    ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-  

6. Zmluva o príprave žiadosti  o NFP

Firma CNS Euro Grants s r.o. zaslala zmluvu o poskytovaní konzultačných služieb v súvislosti 
s opätovným podaním projektu na chodník. Úlohou firmy je pomôcť pri koncipovaní projektu, 
poradenstvo, zostavenie projektovej žiadosti a odovzdanie do hodnotiaceho procesu dňa 25.7.2013.

Zmluvná odplata : 400 Eur do 10 dní od podpisu zmluvy

400 Eur do 10 dní od úspešného podania projektu



5000 Eur len v prípade úspešného schválenia projektu

Hlavná kontrolórka pripomienkovala zmluvu s Firmou CNS Euro Grants s r. o.  a žiadala ďalšie 
informácie k zmluvnej odplate, ktoré jej poskytol starosta obce. Žiada o doloženie príloh 
a vyšpecifikovanie podmienok vyplatenia zmluvnej odmeny.

Informácie o chodníku – obec obdržala kladnú odpoveď od Lesov SR. Je treba uzatvoriť nájomnú 
zmluvu na 10 pozemkov, ktoré starosta v náhľade ukázal poslancom.  Dva z pozemkov treba vyňať 
z lesného pôdneho fondu – po konzultácii s OZ sa starosta rozhodol dať mierne upraviť trasu 
chodníka, aby dva problematické pozemky chodník obišiel.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 14/2013 zo dňa 26.6. 2013

Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

schvaľuje uzatvorenie zmluvy o poskytnutí konzultačných služieb s firmou CNS Eurogrants 
s.r.o.

Počet poslancov s mandátom: 5

Hlasovanie:   prítomní poslanci s mandátom 3    ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-  

7. Rekonštrukcia Osvetovej besedy, možnosti riešenia MŠ

Obec Píla rieši umiestnenie detí v materskej škole. Riešením môže byť otvorenie ďalšej triedy v Častej, 
ktoré je ale pre školu nevýhodné. Inou možnosťou je umiestnenie škôlky na Píle, či už ako 
elokovaného pracoviska MŠ Častá, alebo znovuobnoviť MŠ v Píle. Starosta rieši možnosti financovania 
obecnej škôlky v podielových daniach obce. V priestoroch Osvetovej besedy chce dať starosta 
vybudovať sociálne zariadenia pre kultúrne podujatia. Strava pre deti by sa zrejme riešila dovozom 
z okolitých obcí. Škôlku by bolo vhodné otvoriť od šk. roku 2014/15.

Vo verejnej zbierke bolo vybratých 6637 Eur a BSK prispeje na opravu budovy sumou 2000 Eur.

8. Knižnica, knihovník

Pozícia knihovníka bude ešte osobne prerokovaná s p. Vlčekovou a Pudmarčíkovou a hlasovanie 
o pozícii knihovníka sa prekladá na ďalšie rokovanie OZ

9. Diskusia, rôzne

Počas hodov bude Krčma pod hradom poriadať hodovú zábavu a starosta futbalový turnaj.

Zapísala: PaedDr. Zuzana Vaňková....................................

Overili:

Dana Kschillová ...............................................................

Mgr. Filip Pudmarčík........................................................




