
Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Píle dňa 13.12.3013 o 18.00 hod.

Prítomní: Mgr. Iveta Balejčíková – hlavný kontrolór obce, Marta Koleková, Mgr. Filip Pudmarčík, 
PaedDr. Zuzana Vaňková, Ľudovít Ružička – starosta obce Dubová

Ospravedlnení: Dana Kschillová, Katarína Kučerová

Zapisovateľka: PaedDr. Zuzana Vaňková

Overujú: Marta Koleková, Mgr. Filip Pudmarčík

Program:

1. Ľudovít Ružička – vystúpenie starostu obce Dubová k regionálnej spolupráci

2. Odpovede na dopyty obyvateľov

3. Kontrola uznesení

4. Informácie starostu obce

5. Rozpočtové opatrenie pre rok 2013

6. Návrh rozpočtu na rok 2014

7.Vyradenie z majetku obce

8. Vstup do Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR)

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. Vystúpenie starostu obce Dubová k regionálnej spolupráci

Ľ. Ružička spolu s ostatnými starostami okolitých obcí pripravil prezentáciu  o možnosti čerpania 
zdrojov eurofondov pre rozvoj obcí v rámci BSK.  Pre čerpanie zdrojov z OPBK musia obce vystupovať 
spoločne. Možnosť spolupráce počíta aj s vytvorením spoločných úradov. Spojením samospráv by 
prišlo k úsporám v rozpočtoch obcí.  Integrovaný regionálny operačný program pre BSK podmieňuje 
financovanie spoločným riešením území (RIUS – regionálna integrovaná územná stratégia). Inými 
zdrojmi financií môžu byť pre obec aj cezhraničná spolupráca, nórske a švajčiarske fondy a program 
rozvoja vidieka.

Ďalším zo zdrojov financií z EÚ je program LEADER. Zdroje možno získať i od štátu, pre podporu 
cestovného ruchu treba založiť OOCR  - oblastnú organizáciu cestovného ruchu , ktorá dostane od 



štátu 30 % vyzberaného členského ako príspevok. Podmienkou je spracovanie koncepcie rozvoja 
cestovného ruchu. Obce musia splniť spolu s podnikateľmi niekoľko podmienok pre vznik OOCR: 
najmenej 5 obcí susediacich a musia mať 50 000 prenocovaní ročne. Častá, Dubová, Píla, Modra 
a Šenkvice tejto podmienke vyhovujú. Preto nás starosta obce Dubová vyzval na spoluprácu pri 
vytvorení OOCR. Pri tejto príležitosti je treba aj aktualizovať Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce. Poslanci už na  OZ dňa 17.5.2013 UZN 10/2013 schválili vstup do Miestnej akčnej 
skupiny (MAS).  

Starosta obce Píla doplnil ďalšie informácie: Na ZMOS-e podporujú presun 3 %  alokácie z celkovej 
alokácie SR na Bratislavský kraj, minimálne 5% musí pripadnúť na rozvoj krajských miesta a ich 
funkčné územie. Pri pozitívnych výsledkoch rokovaní by pre okres Pezinok mohlo pripadnúť až 20 mil. 
Eur z RIUS –u.

2. Odpovede na dopyty obyvateľov

Neboli doručené žiadne otázky.

3. Kontrola uznesení

Uznesenia prijaté v októbri  - č.27/2013 – zmluva na predaj 17 m2 L. Mičunkovi s manželkou je 
podpísaná a suma je vyplatená.

                                                    č. 28/2013 – kúpa pozemkov od p. Peškovej je v plnení.

4. Informácie starostu obce

-  R. Mičunek je členom pracovnej skupiny ZMOS-u pre program LEADER. Je predpoklad, že v každom 
z mimobratislavských okresov vznikne jedna MAS – miestna akčná skupina, ktorá bude bojovať 
o financie určené pre BSK. Ide o projekt na 7 rokov.

-  môžeme čerpať financie z Programu pre rozvoj vidieka, kde kritériá spĺňa len 12 obcí. Ide len 
o menšie projekty.

- Obec  reklamovala asfaltovanie mosta pri Majeri , ktorý mal preliačinu – opravené sú aj diery na ulici  
pri kostole

Škôlka – je urobená hrubá stavba po veniec, treba zabezpečiť materiál na strechu. Je podaná žiadosť 
na BSK na 2. etapu rekonštrukcie Osvetovej besedy. Starosta nepočíta s otvorením škôlky od 
septembra, ale od januára, neboli by kryté prevádzkové náklady na jej chod. Z. Vaňková apelovala na 
skoršie otvorenie MŠ. Starosta hľadá možnosti financovania chodu škôlky od septembra.

- Chodník prešiel úspešne formálnou kontrolou a odborným hodnotením a je odporučený na 
schválenie. Ministerstvo žiada ešte niektoré doplňujúce údaje, okrem iného aktuálny výpis z účtu – 
treba dosť na spoluúčasť a na neoprávnené výdavky. Treba i vysporiadať vlastníctvo k dotknutým 
pozemkom SPF a pozemkom neznámych vlastníkov. SPF prevedie pozemky na obec v prípade, že 
existuje na verejnoprospešnú stavbu územné rozhodnutie (máme), treba to však ešte zakomponovať 
v územnom pláne. SPF musí predĺžiť  svoje stanovisko o prenájme do roku 2015. Pozemky neznámych 
vlastníkov možno iba odkúpiť, nie prenajať. Od Okresného úradu treba rozhodnutie o odňatí 
poľnohospodárskej pôdy obce Častá (v Lindave tadiaľ povedie chodník), označenej ako orná pôda. 



Treba podať návrh na vklad Katastrálnemu úradu v zmysle zmluvy o zámene pozemkov medzi  rod. 
Brunovských a obcou.  

5. Rozpočtové opatrenie pre rok 2013

Pani Hoffmannová pripravila rozpočtové opatrenie pre rok 2013 pre príjmy a výdavky.  Výdavky: 
Ušetrilo sa na verejnom rozhlase, stavebnom úrade. Viac sa zaplatilo za verejné osvetlenie a energie 
o 749 Eur. 207 Eur sa ušetrilo na kultúrnych podujatiach. Obecná knižnica bola omylom zaradená do 
rozpočtových opatrení, jej rozpočet ešte nie je v roku 2013 uzavretý. Na palivách sa ušetrilo 221 Eur. 
Odmeny a dohody v roku 2013 obec nerealizovala. Nebolo treba ani financovať údržbu kosačky. 

Príjmy: Daň za psa sa zvýšila o 60 Eur, ubytovanie sa znížilo o 40 Eur, príjem z pokút bol 530 
Eur. Kapitálové príjmy z predaja pozemkov boli nižšie o 1000 Eur. Kapitálové transfery z BSK sa 
zvýšili o 4000 Eur.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 29/2013 zo dňa 13.12. 2013

Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle §11 odsek 4, písmena b) zákona 369/ 1990 zbierky 
zákonov o obecnom zriadení v platnom znení v súlade so zákonom 585/2004 a zákonom 
523/2004 schvaľuje rozpočtové opatrenie č.2 /2013 zmeny v príjmovej časti v zmysle 
predloženého návrhu  (príloha č.1)

Počet poslancov s mandátom: 5

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

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.30 /2013 zo dňa 13.12. 2013

Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle §11 odsek 4, písmena b) zákona 369/ 1990 zbierky 
zákonov o obecnom zriadení v súlade so zákonom 585/2004 a zákonom 523/2004 schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č.2 /2013 zmeny vo výdavkovej časti v zmysle predloženého návrhu 
okrem zmien vo výdavkoch na knižnicu (príloha č.2)

Počet poslancov s mandátom: 5

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

6. Návrh rozpočtu na rok 2014

Prekladá sa na neskôr. Ministerstvo financií ešte nezverejnilo prognózu. Obce do 2000 obyvateľov po 
novele zákona nemusia po rozhodnutí OZ uplatňovať programový prístup.

7. Vyradenie z majetku obce

Pani Hoffmannová pripravila zoznam zariadenia z bývalej kuchyne MŠ určeného na vyradenie 
pre svoj technický stav a zastaranosť (kuchynská linka, sporák, inventár) 



Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 31/2013 zo dňa 13.12. 2013

Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle  zákona 369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení 
schvaľuje vyradenie nepotrebného majetku z evidencie dlhodobého majetku obce v zmysle 
prílohy č.3.

Počet poslancov s mandátom: 5

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

8. Vstup do Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR)

Poslanci a starosta prerokovali na základe informácií poskytnutých v bode 1) možnosti vyplývajúce 
z členstva v OOCR a následne prijali uznesenie.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v     Píle č. 32/2013 zo dňa 13.12. 2013  

A, OZ  berie na vedomie informácie o pripravovanej regionálnej spolupráci OOCR a MAS

B, a schvaľuje členstvo v občianskom združení Oblastnej organizácie cestovného ruchu. 

Počet poslancov s mandátom: 5

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

9. Diskusia, rôzne

Starosta si pripravuje návrh budúcoročných zasadnutí OZ – F. Pudmarčík a I. Balejčíková podali návrh 
na zmenu termínov zasadnutí. Navrhol i vynechanie slávnostného novoročného zasadnutia OZ 
vzhľadom na nízku minuloročnú účasť obyvateľov.

Z. Vaňková navrhla organizovanie vianočných minitrhov po tohtoročnom úspešnom charitatívnom 
predaji v Osvetovej besede v Píle v budúcich rokoch a tiež poukázala na stav jarkov pri hlavnej ulici, 
ktoré sa zanášajú štrkom zo stavby č.d. 19.

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

Overili:

Marta Koleková ...............................................................

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


