
Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v  Píle dňa 6.9. 2019 o 1900 hod.

Prítomní:, Mgr. Filip Pudmarčík, Peter Nemček , Jana Herchlová

Ospravedlnení: Mgr. Iveta Balejčíková – hlavná kontrolórka, Ing. Emil Senneš

Zapisovateľ: Radovan Mičunek

Overujú: Mgr. Filip Pudmarčík, Jana Herchlová

Návrh programu:

    1) odpovede na dopyty občanov

    2) kontrola plnenia uznesení

    3) informácie starostu obce

    4) schválenie zámeru kúpy pozemku

5) schválenie zverejnených zámerov predaja pozemkov

    6) diskusia / rôzne 

    7) záver

Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Následne predniesol návrh 
programu podľa pozvánky a vyzval  poslancov na návrhy na zmeny a doplnenie programu 
rokovania. Nakoľko neboli vznesené iné návrhy na zmeny či doplnenia starosta dal hlasovať o 
programe.

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

1. Odpovede na dopyty občanov

Starosta  predniesol  problematiku  vysporiadania  pozemkov  p.  Jaroslava  Slávika,  poslanci 
súhlasili so zverejnením zámeru predaja. 

2. Kontrola uznesení

Starosta postupne oboznámil poslancov s prijatými uzneseniami a skonštatoval,  že všetky 
uznesenia z ostatných rokovaní sú splnené alebo v plnení.

3. Informácie starostu obce (dotácie, odpady, realizácie investičných akcií)

Starosta  obce  oboznámil  poslancov  o  prác  na  rekonštrukcii  obecného  úradu  a  stave 
ostatných projektov. Čaká sa na schválení zmluvy s Prima bankou. Obaja pracovníci z úradu 
práce opäť začnú chodiť do práce. 

4. schválenie zámeru kúpy pozemku

Starosta obce predostrel návrhy uznesení na kúpu pozemkov.



Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 12/2019 zo dňa 6.9. 2019

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 

parcely registra  KN-C: č. 171/61 trvalo trávnatý porast o výmere 25m2 podľa návrhu GP č. 24/2019 
vyhotoveného geodetom Ing. Róbertom Sadloňom, úradne overeným Katastrálnym odborom Okresného úradu v 

Pezinku dňa  27.06. 2019 pod č.G1 486/2019 v celkovej hodnote 250,-€.

Počet poslancov s mandátom: 4

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

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 13/2019 zo dňa 6.9. 2019

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 

KN-C: č.23/16 záhrada o výmere 11m2  podľa návrhu GP č. 12/2019 vyhotoveného geodetom Ing. Róbertom 
Sadloňom, úradne overeným Katastrálnym odborom Okresného úradu v Pezinku dňa  23.04. 2019 pod č.G1 

288/2019 v celkovej hodnote 110€.

Počet poslancov s mandátom: 4

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

5. schválenie zverejnených zámerov predaja pozemkov

Starosta obce predostrel návrhy uznesení na predaj pozemkov, tak ako boli zverejnené na 
webe obce Píla. Požiadal poslancov aby jednotlivo hlasovali o každom uznesení.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.   14/2019 zo dňa 6.9. 2019  

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 

 a) schvaľuje predaj obecného majetku podľa §9a ods. 8 písm. e) hodného osobitného zreteľa  parcely  KN-C: 
č.148/4 zast. plocha o výmere 30m2  podľa návrhu GP č. 12/2019 vyhotoveného geodetom Ing. Róbertom 
Sadloňom, úradne overeným Katastrálnym odborom Okresného úradu vPezinku dňa  23.04. 2019 pod č.G1 
288/2019 Marekovi Slávikovi

Za osobitný zreteľ sa považuje: užívanie nehnuteľnosti, zosúladenie právneho a skutkového stavu,  susediaca 
nehnuteľnosť  malej výmery a sceľovanie pozemkov 

b) stanovuje cenu na  10,-€/m2 



Počet poslancov s mandátom: 4

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

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 15/2019 zo dňa 6.9. 2019

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 

 a) schvaľuje predaj obecného majetku podľa §9a ods. 8 písm. e) hodného osobitného zreteľa  parcely  KN-C:  
č.176/13 trvalo trávnatý porast o výmere 181m2 zapísanej na LV č.:164 Jarmile Novákovej.

Za osobitný zreteľ sa považuje: užívanie nehnuteľnosti, zosúladenie právneho a skutkového stavu a sceľovanie 
pozemkov 

b) stanovuje cenu na  10,-€/m2 

Počet poslancov s mandátom: 4

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

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 16/2019 zo dňa 6.9. 2019

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 

 a) schvaľuje predaj obecného majetku podľa §9a ods. 8 písm. e) hodného osobitného zreteľa  parcely  KN-C: č. 
171/60 trvalo trávnatý porast o výmere 136m2 podľa návrhu GP č. 24/2019 vyhotoveného geodetom Ing. 
Róbertom Sadloňom, úradne overeným Katastrálnym odborom Okresného úradu v Pezinku dňa  27.06. 2019 
podč.G1 486/2019 Tomášovi Mosoriakovi a manželke Mgr. Henriete Mosoriakovej 

Za osobitný zreteľ sa považuje: užívanie nehnuteľnosti, zosúladenie právneho a skutkového stavu,  susediaca 
nehnuteľnosť  a sceľovanie pozemkov 

b) stanovuje cenu na  10,-€/m2 

Počet poslancov s mandátom: 4

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

6. diskusia / rôzne

Do diskusie starosta predniesol návrh uznesenia pre potreby ukončenia stavebného úradu v 
Modre.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 17/2019 zo dňa 6.9. 2019

Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle  §20 a § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov

schvaľuje ukončenie Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 17.



februára 2003 v znení všetkých jej neskorších dodatkov a doplnkov dohodou zmluvných
strán ku dňu 01.10.2019.

Počet poslancov s mandátom: 4

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

Starosta informoval poslancov o účasti na pracovnom stretnutí poslancov OZ Častá ohľadom 
zmeny katastrálnej hranice v oblasti cintorína. Poslanci OZ Častá nemajú jednoznačný názor 
na vec a je otázne či by takýto návrh prešiel. Zatiaľ je táto problematika v otvorenej rovine.

Starosta oboznámil poslancov o príprave niektorých rozpočtových opatrení, ktoré pripravila 
pani Hoffmannová a nie je predpoklad, že by sa do konca rozpočtového obdobia ešte tieto 
položky menili. 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.      18/2019 zo dňa 6.9. 2019  

Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle  § 9 a § 11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v 
platnom znení v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a zákonom 523/2004 Z.z.

schvaľuje rozpočtové opatrenie č. III./2019. : 

zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti v zmysle predloženého návrhu (príloha č.1)

 presun prostriedkov z kapitoly služby odpadového hospodárstva na materiál odpadového hospodárstva  
v hodnote 1187€

 presun z kapitoly materiál DPO na školenie DPO 66€
 navýšenie poistenia majetku +100€
 navýšenie el. energia pož. zbrojnica +254€

Počet poslancov s mandátom: 4

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

7. Záver

Starosta poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí OZ a ukončil rokovanie OZ.

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

Overili:

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

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


