
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Píle dňa 10.8. 2018 o 19.00 hod.

Prítomní:  Mária Jurišová, Mgr. Filip Pudmarčík,  Ing. Magdaléna Danihelová, 
Ospravedlnení: Iveta Koleková, PaedDr. Zuzana Vaňková, Mgr. Iveta Balejčíková,
Zapisovateľ:  Radovan Mičunek  
Overujú: Mária Jurišová,   Mgr. Filip Pudmarčík
Program:

1) odpovede na dopyty občanov
2) kontrola plnenia uznesení
3) schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb
4) uznesenia k voľbám do orgánov samosprávy obcí
5) možnosti zmeny  katastrálnej hranice v mieste cintorína
6) protipovodňová ochrana obce Píla -štúdia prof. Šoltésza
7) rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu obce
8) rôzne 
9) záver

Starosta  obce  predstavil  poslancom  program  rokovania,  vyzval  na  doplnenie  a 
pripomienky k  programu.   Nakoľko neboli  predložené žiadne návrhy.   starosta  vyzval  na 
hlasovanie o schválení programu
Hlasovanie:  za -3   proti -0    zdržali sa-0

1. odpovede na dopyty občanov
Písomne  nebol  podaný  žiaden  dopyt  a  vzhľadom  na  fakt,  že  na  rokovaní  sa 

nezúčastňuje nikto z verejnosti, starosta uzavrel rokovanie o tomto bode.

2. Kontrola uznesení
Uznesenia prijaté na predchádzajúcich rokovaniach OZ sú splnené.  V plnení zostáva 

ešte uznesenie o predaji p. Slobodníkovi.

3. schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb
Starosta  informoval  poslancov  o  zákonnej  povinnosti mať  vypracovaný  komunitný 

plán sociálnach služieb. Na základe ponuky bol plán vypracovaný KPSS v hodnote 100,-€. V 
zmysle zákona je potrebené, aby tento KPSS bol schválený obecným zastupiteľstvom a preto 
ho starosta predkladá na schválenie obecnému zastupiteľstvu. Starosta dal hlasovať o prijarí 
nasledovného uznesenia.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 8/2018 zo dňa 10.8. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle zákona  č. 448/2008 Z.z.  o sociálnych službách v paltnom znení

schvaľuje  Komunitný plán sociálnych služieb  obce Píla 2018-2022
 

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3   ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-
Poslanci schválili uznesenie jednohlasne.



4. uznesenia k voľbám do orgánov samosprávy obcí
Starosta obce infomoval poslancov,  že v súvislosti s vyhlásením volieb do orgánov 

samosprávy obcí  je potrebné,  aby OZ určilo v  zákonne lehote počet poslancov na ďalšie 
obdobie, tiež schváliť jeden volebný obvod a úväzok starostu na ďalšie volebné obdobie.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 9/2018 zo dňa 10.8. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle 180/2014 Z.z.  o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení 

schvaľuje  na území obce Píla jeden volebný obvod
 

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

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 10/2018 zo dňa 10.8. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle §11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z.z.  o obecnom zriadení v platnom znení 

schvaľuje  počet poslancov obecného zastupiteľstva obce  Píla pre nasledujúce volebné obdobie v 
počte 4 poslancov

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

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 11/2018 zo dňa 10.8. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle §11 ods. 4, pís. i) zákona č. 369/1990 Z.z.  o obecnom zriadení v platnom 

znení 

schvaľuje  doterajší rozsah výkonu funkcie starostu na úrovni 80% úväzku
 

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3   ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-
Všetky tri uznesenia boli prijaté poslancami jednohlasne. 

5. možnosti zmeny  katastrálnej hranice v mieste cintorína
Starosta  oznámil  poslancov  s  krokmi,  ktoré  treba  vykonať  pre  zmenu  hraníc 

katastrálneho územia.  Na úvod navrhol  prijať  uznesenie,  na základe ktorého bude žiadať 
obecné zastupiteľstvo v Častej o zmenu katastrálnej hranice. 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 12/2018 zo dňa 10.8. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe §2 ods. 4 písm. b) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení zmien a doplnkov

a, súhlasí so zmenou katastrálnej hranice obce pod miestnym cintorínom tak, aby pozemky nachádzajúce sa v 
k.ú. Častá 2949/8 – vo vlastníctve obce Píla  a 2949/2 – vo vlastníctve Slovenskej republiky, prešli do 
katastrálneho územia obce Píla

b, žiada  Obecné zastupiteľstvo obce Častá, aby schválilo rovnakú zmenu a tým umožnilo posun katastrálnej 
hranice medzi obcami Píla a Častá

c, poveruje starostu obce Píla rokovať s obcou Častá o možnostiach uzatvorenia dohody o zmene katastrálnych 
úzení a majetkoprávnom vyrovaní

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



6. protipovodňová ochrana obce Píla -štúdia prof. Šoltésza
Satrosta  požiadal  poslancov  o  prijatie  uznesenia  k  požiadavke  obce  na  realizáciu 

protipovodňových opatrení, ako podporný dokument k obecným požiadavkám. Na základe 
komunikácie s SVP si SVP vyžiadalo aj prijatie takéhoto uznesenia. Obec už poslala viac krát 
oficiálny list na SVP, š.p. aby realizoval protipovodňové opatrenia na potoku Gidra. Kedže 
SVP  na  tieto  výzvy  nereaguje,  tento  rok  bola  zaslaná  kópia  žiadosti  aj  na  ministerstvo 
životného prostredia. 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 13/2018 zo dňa 10.8. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z.  o obecnom zriadení v platnom znení 

a, súhlasí   s prípravou a  realizáciou  protipovodňových opatrení v zmysle prezentovanej štúdie  prof. Šoltésza
  b, žiada SVP, š.p. o  realizáciu danej štúdie

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

7. rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu obce
Starosta predostrel  poslancom návrhy pripravené pani  Hoffmannovou na zmeny v 

rozpočte obce v príjmovej  aj  výdavkovej  časti.  Zmeny sú navrhnuté v zmysle aktuálneho 
stavu čerpania rozpočtu a s výhľadom na čerpanie do zvyšnej časti roka. Poslanci spoločne so 
starostom starostlivo prerokovali jednotlivé zmeny položku po položke.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 14/2018 zo dňa 10.8. 2018
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. I./2018 : 

zmeny rozpočtu 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. 15/2018 zo dňa 10.8. 2018
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. II./2018. : 

zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti v zmysle predloženého návrhu (príloha č.2)

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

8. rôzne / informácie starostu obce
Poslankyňa  Jurišová  sa  informovala  o  možnosti  získať  dotáciu  na  zakúpenie 

cvičebných strojov. Starosta informoval, že môže skúsiť podať žiadosť o individuálnu dotáciu 
na BSK.

Starosta informoval, že sa uskutoční každoročná vatra SNP a tie aj výstava obrazov 
pani Bátovičovej. 



Čo sa týka rekonštrukcie ihriska do MŠ prebehlo verejné obstarávanie a čaká sa na 
podpis zmluvy s úradom vlády. Výsledná suma je 8 900,-€.

Pri  projekte  rekonštrukcie  obecného  úradu,  sa  čaká  na  oznámenie  o  schválení 
dotácie.  Projekt  kompostérov  je  vo  finálnej  fáze  a  snáď  na  jeseň  bude  možné  tieto 
kompostéry distribuovať.  Projekt ZOO sa momentálne nehýbe a vyzerá to tak, že z tohto  
zámeru napokon nič nebude. 

Starosta objednal vytýčenie pozemku na križovatke Píla-rázcestie, aby bolo jasné, či 
má význam, aby obec kúpila pozemok pod chodníkom.

Starosta tiež infomoval, že má zámer vysporiadať autobusovú čakáreň z časti stojacu 
na  pozemku  pani  Dobrej.  Obec  vyriešila  legalizáciu  drobných  stavieb  zvyšných  dvoch 
autobusových čakární. 

Poslankyňa Danihelová navrhla orazať kroviny popri chodníku v spodnej časti obce pri 
Brunovského mlyne. 

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

Zapísal : Radovan Mičunek

Overili:

Mária Jurišová..........................................................….

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


