Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Píle dňa 05.03. 2021 o 1900
hod.
Prítomní: Jana Herchlová, Ing. Emil Senneš, Peter Nemček, Mgr. Filip Pudmarčík
Ospravedlnení: - Mgr. Iveta Balejčíková – hlavná kontrolórka,
Zapisovateľ: Radovan Mičunek
Overujú: Jana Herchlová, Mgr. Filip Pudmarčík

Návrh programu:
1) odpovede na dopyty občanov
2) kontrola plnenia uznesení z roku 2020
3) informácie starostu obce
4) schválenie nadobudnutia nehnuteľného majetku darom
5) prerokovanie a schválenie VZN
6) východiská k návrhu rozpočtu pre rok 2021
7) návrh na vysporiadanie pozemkov - rod. Brunovských
8) diskusia / rôzne
9) záver
Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Následne predniesol návrh
programu podľa pozvánky a vyzval poslancov na návrhy zmien alebo doplnení programu.
Nakoľko neboli predložené žiadne doplňujúce návrhy starosta dal hlasovať o programe v
zmysle predloženého návrhu.
Hlasovanie: za -4 proti -0 zdržali sa-0
1. Odpovede na dopyty občanov
Boli predložené dve žiadosti o dotáciu, prvá za športový klub ŠK SPC Častá na kúpu
výstroja pre pretekárov z obce Píla, druhá za OZ Priatelia Píly na rekonštrukciu studničiek v
lesoch v okolí obce Píla. Starosta navrhol schváliť tieto žiadosti uznesením.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 1/2021 zo dňa 05.03. 2021
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení
schvaľuje udelenie dotácií pre športový klub ŠK SPC Častá o výške 300€ a 500€ pre OZ Priatelia Píly na
projekt revitalizácie studničiek, zároveň navrhuje ich zapracovanie do rozpočtu obce na rok 2021
Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom4

ZA-4 _/ZDRŽ- _/PROTI-

2. Kontrola plnenia uznesení
Starosta skonštatoval, že všetky uznesenia z ostatných rokovaní sú splnené, pričom
niektoré sú v plnení.
3. Informácie starostu obce
Starosta obce oboznámil poslancov o podaní žiadosti na zmeny a doplnky obce podanú na
Min. dopravy. Tiež bola podaná žiadosť o dotáciu na Enviromentálny fond v súvislosti so
separovaním odpadu.
Pripravujeme tiež podanie žiadosti na min. financií na rekonštrukciu kabeláže VO.
Schéma však zatiaľ ešte nie je zverejnená.
Starosta informoval o prebiehajúcom výbere projektanta na parkovanie pred
cintorínom. Zatiaľ dve predložené ponuky sa pohybujú rádovo v niekoľkých tisíckach EUR.
Informoval tiež o finálnej fáze prípravy Píľanského občasníka. Starosta tiež vysvetlil
podrobnosti o testovaní obyvateľov. Obec sa rozhodla pristúpiť na testovanie najmä z
dôvodu snahy pomôcť občanom zabezpečiť si test v mieste trvalého bydliska. Pri súčasnom
počte testovaných osôb obec nebude musieť doplácať z vlastných zdrojov.
Ďalej informoval o dokončenom oplotení na miestnom cintoríne. Starosta tiež
informoval o rokovaní so zástupcom lesov SR o žiadostiach obce voči lesom.
Prebehla krátka diskusia o umiestení betónových kvetináčov v centre obce do
zrekonštruovaného rigola. Zhoda bola na výbere väčších kvetináčov z betónu o veľkej
homtnosti, napr. imitácia kameňa.

4. Schválenie nadobudnutia nehnuteľného majetku darom
Starosta informoval, že obec oslovila majiteľov pozemkov pod chodníkom s ktorými má
uzatvorenú nájomnú zmluvu, aby sa vyjadrili k možnosti odpredať, alebo darovať tento
pozemok obci Píla. Pre pozemky, ktoré majitelia hodlajú darovať obci starosta navrhol
uznesenie, ktorým tento dar obec príma.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 2/2021 zo dňa 05.03. 2021

Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení a druhej hlavy
zásad hospodárenia obce Píla
schvaľuje nadobudnutie nehnuteľností darom, pozemku KN-E p.č. 105 – zastavaná plocha a nádvorie, KN-E
p.č. 106/1 – záhrada, nachádzajúce sa pod obecnou komunikáciou
Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4

ZA-4 _/ZDRŽ- _/PROTI-

5. prerokovanie a schválenie VZN
Starosta obce informoval poslancov, že návrh VZN bol riadne zverejnený v zmysle platnej
legislatívy a neboli k nemu prijaté žiadne pripomienky od občanov, pričom úrad obdržal pripomienky
od hlavnej kontrolórky, ktoré navrhuje čiastočne zapracovať do finálneho návrhu.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 3/2021 zo dňa 05.03. 2021
Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe §6 a § 11 ods. 4 pís. g zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení zmien a doplnkov

a) berie na vedomie pripomienky podané k návrhu VZN od hl. kontrolórky
b) schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla č. 1/2021, daň za užívanie verejného priestranstva
Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4

ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTI-

6. východiská k návrhu rozpočtu pre rok 2021
Starosta skonštatoval, že vzhľadom na nižší počet detí v MŠ a pokles počtu občanov obce
nám prognózuje min. financií cca o 14 000,- menej ako v roku 2020. Z toho dôvodu budú
viaceré položky v rozpočte ponížené voči predchádzajúcemu roku. Napriek výpadku príjmov
by mal úrad predložiť na rokovanie rozpočet, ktorý bude vyrovnaný.
7. návrh na vysporiadanie pozemkov - rod. Brunovských
Po stretnutí s rod. Brunovských starosta odprezentoval výstupy z tohto stretnutia a
predložil poslancom do diskusie návrh, ktorý predložili sestry Brunovské. Poslanci sa s
predmetným návrhom oboznámili, pričom sa jednohlasne nestotožnili s predkladaným
návrhom. Na základe tohto postoja starosta sformuloval uznesenie a dal o ňom hlasovať.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 4/2021 zo dňa 05.03. 2021
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení
nesúhlasí s návrhom sestier Brunovských s vysporiadaním pozemku pod náučným chodníkom a navrhuje
rokovanie o finančnom vyrovnaní

Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom4

ZA-4 _/ZDRŽ- _/PROTI-

8. Diskusia / rôzne
Starosta vyzval prítomných na námety do diskusie, z prítomných poslancov nepredniesol
nikto žiaden návrh.

9. Záver
Starosta poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí OZ a ukončil rokovanie OZ.
Zapísal: Radovan Mičunek………................................…………….....
Overili:
Jana Herchlová…...…………..........................………………….......
Mgr. Filip Pudmarčík............................................……………………………….

