
Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v  Píle dňa 01.04. 2022 o 1900 

hod.
Prítomní: Bc. Jana Herchlová,  Mgr. Filip Pudmarčík , Ing. Emil Senneš, Mgr. Iveta Balejčíková 
– hlavná kontrolórka
Ospravedlnení:  Peter Nemček, 
Zapisovateľ: Radovan Mičunek
Overujú: Bc. Jana Herchlová,  Ing. Emil Senneš

Návrh programu:

1) odpovede na dopyty občanov
2) kontrola plnenia uznesení 
3) informácie starostu obce
4) prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2021
5) prerokovanie a schválenie rozpočtu obce pre rok 2022
6) diskusia / rôzne (správa hlavnej kontrolórky)
7) záver

Starosta  obce  určil  zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice.  Následne  predniesol  návrh 
programu podľa pozvánky a vyzval poslancov na návrhy zmien alebo doplnení programu. Na návrh hl.  
kontrolórky  bol  do  do  bodu  rôzne  doplnené  prerokovanie  správy  hl.  kontrolórky.  Následne  dal  
starosta hlasovať o programe v zmysle predloženého návrhu a doplnenia.
Hlasovanie:  za -3   proti -0    zdržali sa-0

1. odpovede na dopyty občanov
Písomne neboli podané žiadne podnety od občanov, ani sa na na rokovanie nedostavil nikto 

osobne. Poslanec Pudmarčík navrhol pridať jenu lampu VO v mieste pri „Hučáku“.

2. kontrola plnenia uznesení
Starosta skonštatoval, že všetky uznesenia z ostatných rokovaní sú splnené.

3. informácie starostu obce
Starosta informoval poslancov o projekte  parkoviska pred cintorínom – projekt sa aktuálne 

finalizuje. Čo sa týka projektu parku, bola odovzdaná PD, prebieha príprava na územné rozhodnutie. 
Štúdia Hamra bola dokončená, prebieha príprava PD pre UR .

Radio  Lan  –  INTERNET  –  prebieha  postupné  pripájanie  klientov.  Rekonštrukcia  PZ  – 
pokračuje. Starosta informoval o opätovnej spolupráci s Mirom Fabiánom, pričom aj v rozpočte sa  
počíta  ako  predpoklad  stáleho zamestnanca.  Starosta  požiadal  poslanca  Senneša,  aby  návrhy na 
akvizíciu kníh do miestnej knižnice riešil aj počas roka.

Žiadosť na ihrisko z MPSVaR zatiaľ je bez odozvy a rovnako je na tom aj žiadosť o dotáciu  
Min.dopravy na zmena a doplnky ÚP.

Havária  vodovodnej  prípojky,  starosta  informoval  o  nutnosti  rekonštrukcie  prípojky  do 
budovy OÚ.

V zmysle  prerokovávaného bodu o štúdii  RD na Hámri  dal  starosta  hlasovať  o  schválení  
predmetnej štúdie. OZ prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.  1/2022 zo dňa 01.04. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe . SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov 

schvaľuje  Urbanistickú štúdiu 8RD Píla v lokalite Hámra (vypracovanú firmou Stapring,a.s.)



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

4.  prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2021
Starosta  dal  slovo  hlavnej  kontrolórke  obce,  ktorá  oboznámila  poslancov  so  záverečným 

účtom obce Píla za rok 2021. Obec nemá žiadne dlhy a hospodárila v roku 2021 s prebytkom. Na 
základe prerokovaného dal starosta hlasovať o uznesení:

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.  2/2022 zo dňa 01.04. 2022
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 k záverečnému účtu obce Píla za rok 2021
b, schvaľuje : záverečný účet obce Píla za rok 2021 bez výhrad a použitie prebytku na tvorbu rezervného 
fondu vo výške 7 337,33 €

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

5.  prerokovanie a schválenie rozpočtu obce pre rok 2022
Starosta  predstavil  poslancom  OZ  správu  hl.  kontrolórky  a  dal  otvoril  rozpravu  k  návrhu 

rozpočtu obce pre rok 2022. Nakoľko vyvstala náhla potreba rekonštrukcie vodovodnej prípojky pre 
budovu  obecného  úradu,  starosta  navrhol  do  rozpočtu  ďalšiu  položku  v  hodnote  5  000,-€  
kapitálových výdavkov na realizáciu tohto cieľa. 

Ďalej  starosta  informoval,  že  položky  na  energie  sú  rozpočtované  s  rezervou,  nakoľko  sa 
očakáva všeobecné zvýšenie cien energií.

Ďalej starosta informoval, že obec prispeje na do-financovanie rekonštrukcie detského ihriska 
v MŠ Píla. Plocha bude z umelej trávy a budú po obvode pridané gumené obrubníky. Predpoklad je 
do-financovanie cca 2 000,-€. 
Hl.  kontorlórka  p.  Balejčíková okomentovala  rozpočet  ako reálny  a  vyvážený s  reálnymi  odhadmi  
príjmov a výdavkov, čo tiež označila za celkové pozitívum rozpočtu.

Starosta predniesol návrh upraveného uznesenia a požiadal poslancov o hlasovanie.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.    3  /2022 zo dňa 01.04. 2022  

Obecné zastupiteľstvo v  Píle  v zmysle §11 ods. 4 pís. b) zákona č. 369/1990 Z.z.  o  obecnom zriadení 
v platnom znení  

a, berie na vedomie stanovisko hl. kontrolórky k návrhu rozpočtu pre rok 2022

b, schvaľuje rozpočet obce pre rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024 v znení zverejneného návrhu 
doplneného   o  kapitálový výdavok 5000,-€ na riešenie vodovodnej prípojky a súčasne navyšuje príjmové 
finančné operácie z rezervného fondu o rovnakú čiastku

Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3   ZA- 3_/ZDRŽ-  _/PROTI-

6. diskusia / rôzne
V rámci bodu rôzne hl. kontrolórka informovala o výsledkoch kontrol za rok 2021 a z kontroly 

príjmov a výdavkov z kapitoly rozpočtu súvisiacej s agendou COVID-19. Výdavky a príjmy boli podľa 
kontroly zaúčtované nesprávne, no vzhľadom na nepresné pokyny sa to nepovažuje za chybu. Tiež 
bola  vykonaná  kontrola  žiadostí  podľa  infozákona  211.  Tiež  informovala,  že  vykonala  kontrolu 
predaja nehnuteľností obcou voči aktuálnemu stavu na katastri nehnuteľností, kde neboli nájdené 
žiaden pochybenia.



Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.  4/2022 zo dňa 01.04. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a 

doplnkov 

berie na vedomie : správu hl. kontrolórky o výsledkoch kontrol a kontrolnej činnosti za rok 2021

Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3   ZA-3 _/ZDRŽ-  _/PROTI-

Poslankyňa Herchlová sa dotazovala na stav kúpy pozemku KN-E:31. Zmluva je pripravená, no chýbajú 
niektoré údaje predávajúcich. 
Poslanec Senneš sa pýtal na stav projektov poldrov, starosta odpovedal, že zatiaľ nie sú žiadne nové 
informácie. Starosta tiež informoval poslancov o zmene organizačnej štruktúry štátneho podnuku Lesy 
SR. 

7. záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť na rokovaní OZ a ukončil rokovanie OZ.

Zapísal: Radovan Mičunek………................................…………

Overili:

Bc. Jana Herchlová…...…………..........................………………

Ing. Emil Senneš......................................……………………


