
Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Píle dňa 06.10. 2022 o 1900 hod.

Prítomní: Bc. Jana Herchlová,  Mgr. Filip Pudmarčík , Ing. Emil Senneš, 
Ospravedlnení:  Peter Nemček, Mgr. Iveta Balejčíková – hlavná kontrolórka
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 rozpočtových opatrení
5) schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
6) diskusia / rôzne 
7) záver

Starosta  obce  určil  zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice.  Následne  predniesol  návrh 
programu  podľa  pozvánky  a  vyzval  poslancov  na  návrhy  zmien  alebo  doplnení  programu.  Sám 
navrhol  na  vypustenie  bodu  rokovania  č.  4  o  prerokovaní  rozpočtových  opatrení,  nakoľko  od 
účtovníčky bolo avizované, že v súčasnej dobe nie sú potrebné.
Hlasovanie:  za -3   proti -0    zdržali sa-0

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

osobne. 

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

3. informácie starostu obce
Starosta informoval poslancov o parkovisku – projekt je hotový. Park stále prebieha príprava 

na územné rozhodnutie, čakáme na vyjadrenie dotknutých orgánov.
Na požiarnej zbrojnici je urobená strešná konštrukcia, pričom je predpoklad, že do zimy sa 

nám podarí dokončiť strechu. 
Obec  získala  dotáciu  na  riešenie  inkluzívneho  ihriska.  Starosta  informoval  o  procese  získavania 
cenových ponúk na realizáciu.  

Prebehlo rokovanie s novým projektantom ohľadne prípravy projektovej dokumentácie na 
kanalizáciu.  Z  rokovania  vyplynulo,  že  obec  by  mohla  pracovať  aj  na  návrhu  projektu  klasickej  
gravitačnej kanalizácie. Ideálne by bolo urobiť štúdiu, na ktorú prišla aj cenová ponuka v hodnote ca 5 
000,-€. Starosta rokoval  s predstaviteľmi BVS s tým, že BVS by bola ochotná túto štúdiu zaplatiť,  
poprípade aj vyššie stupne projektovej dokumentácie. 

Starosta tiež informoval o možnosti zapojenia sa do výzvy z projektu Pánu obnovy na II. etapu  
rekonštrukcie obecného úradu.

Starosta informoval, že bolo založené občianske združenie OZ Pílanček, aby sa do budúcna 
mohli žiadať 2% dane priamo na naše OZ. Zo štedrého výnosu 2% dane sa v rámci škôlky urobilo veľa  
zmien, vymenila sa podlaha a rekonštruovala sa kuchyňa.



4.  schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
Starosta  informoval  poslancov  o  oznámení  súčasného  prevádzkovateľ  pohostinstva,  že 

zvažuje ukončiť  svoju činnosť.  Na základe toho starosta aktualizoval  návrh podmienok obchodnej  
verejnej súťaže a nájomnej zmluvy. Oboznámil poslancov s potrebou schválenia týchto obchodných 
verejných  podmienok.  O znení  podmienok OVS prebehla  v  rámci  OZ  diskusia,  kde boli  prebraté  
jednotlivé body. Na návrh poslanca Senneša bol zapracovaný bod do nájomnej zmluvy, ktorý hovorí o 
spravovaní spodných priestorov pod obecným úradom s tým, aby bol zachovaný zákaz fajčenia. 

Starosta po dal diskusii hlasovať o prijatí uznesenia:

 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 10/2022 zo dňa 06.10. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z.  o obecnom zriadení v platnom znení 

schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže  na prenájom obecných priestorov
 

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3   ZA-3_/ZDRŽ-___/PROTI-

5.  diskusia / rôzne
Starosta informoval poslancov, že vládne nariadenia na 500,- odmenu zamestnancom spôsobí 

sekeru v rozpočte obce viac ako 3600€. Tieto prostriedky sa musia nájsť v rozpočte obce šetrením v  
iných položkách rozpočtu. Starosta tiež informoval o priebežnom stave čerpania rozpočtu v oblasti 
kapitálových výdavkov. 

Starosta tiež informoval poslancov o značnom nápade vecí v agende staveného úradu. Tiež 
bola potrebná revízia kotla, pričom sa ukázalo, že je potrebné vymeniť drahší diel a samotný servis bol  
napokon relatívne drahý na úrovni cca 400€.
Starosta vyzval poslancov na predloženie návrhov do bodu rokovania diskusia rôzne. Nik z poslancov 
nemal návrh na prerokovanie v tomto bode. 

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

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

Overili:

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

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


