
Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Píle dňa 1.3. 2016 o 18.00 hod.

Prítomní: PaedDr. Zuzana Vaňková, Mária Jurišová, Ing. Magdaléna Danihelová, Mgr. Filip 
Pudmarčík,  Iveta Koleková, Mgr. Iveta Balejčíková

Ospravedlnení:  

Zapisovateľ: Iveta Koleková

Overujú: Mária Jurišová, Mgr. Filip Pudmarčík,

Program:

1) odpovede na dopyty občanov

2) kontrola uznesení

3) informácie starostu obce (výzva -PRV)

4) návrh rozpočtu 

5) rôzne(Letecké snímkovanie, Geodeticca - mapový portál, plán 
zasadnutí, kultúrny kalendár, odmeny poslanci, Jaskyňa nad 
Hydrostavom)

6) záver

Zápisnica

Starosta obce predstavil poslancom program rokovania, vyzval na doplnenie a pripomienky k 
programu a vyzval na hlasovanie o návrhu programu. Okrem iného určil zapisovateľa 
a overovateľov zápisnice.

Hlasovanie:  za -5   proti -0    zdržali sa-0

1. odpovede na dopyty občanov

Podaný  len  bol  iba  dopyt,  resp.  žiadosť  športového  klubu  no  pridelenie  dotácie 
športovému klubu ŠK SPC Častá. Tento bod bude prerokovaný v rámci rokovaniu o rozpočte.

2. Kontrola uznesení

Uznesenia prijaté na predchádzajúcich rokovaniach OZ sú prevažne splnené, resp. v plnení.

3. informácie starostu obce (výzva -PRV)



Starosta oboznámil  poslancov s  prípravou projektu na rekonštrukciu  zateplenia obecného 
úradu. Verejné obstarávanie je defakto pripravené, beží cez elektronický portál úradu pre verejné  
obstarávanie EVO. Obec má tiež pripravené všetky podklady k podaniu žiadosti. 

Starosta  oboznámil  poslancov  o  príprave  MAS  –  miestnej  akčnej  skupiny,  ktorá  bude 
operovať v našom regióne a mohla by byť v budúcnosti zdrojom rozvojových prostriedkov pre obec. 

V diskusii  sa  debatovalo aj  o  bezpečnosti dopravy  na križovatke Píla-rázcestie,  obec  túto 
investícii zaradila do projektového zásobníka BSK.

Starosta tiež informoval,  že snaha o založenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu sa 
konečne blíži do finále. Patronát a iniciatívu v tejto veci prevzalo mesto Modra.

4. návrh rozpočtu 

Starosta predložil  poslancom návrh rozpočtu na aktuálny rok. Návrh bol zostavený 
ako prebytkový. V rámci diskusie padol návrh na vyčlenenie prostriedkov na rekonštrukciu 
Osvetovej besedy. Do rozpočtu bola doplnená položka opravy a údržby - osvetová beseda. 
Starosta odprezentoval jednotlivé položky príjmov a výdavkov.  Návrh vychádza z čerpania za 
uplynulý  rok  a  primeraného  navýšenia  pre  rok  2016.  Poslanci  OZ  sa  podrobne  venovali 
jednotlivým položkám rozpočtu. 

Do  rozpočtu  bola  pridaná  aj  položka  orez  stromov,  jedná  sa  o  stromy  v  okolí  
obecného úradu a ich orez z hľadiska bezpečnosti.

Po ukončení diskusie je v rozpočte predpokladaný prebytok rozpočtu na úrovni 4600,-
€. Takto upravený návrh bude zverejnený na webe a úradnej tabuli, následne bude zvolané 
OZ, kde sa bude rozpočet prímať.

5. rôzne(Letecké snímkovanie, Geodeticca - mapovy portal, plán zasadnutí, kultúrny 
kalendár, odmeny poslanci, Jaskyňa nad Hydrostavom)

Obec obdržala ponuku na zhotovenie leteckých fotografií v ponúkanej cene 130,-€ . 
OZ sa zhodlo na objednaní ponúkanej služby. 

Tiež prišla ponuka od firmy Geodeticca,  ktorý by bol  prínosom pre obec hlavne v 
oblasti práce s katastrom nehnuteľností.

Starosta  navrhol  pokračovať  v  pláne  zasadnutí,  tak  ako  v  predchádzajúcom  roku 
posledný  piatok  v  každom  párnom  mesiaci.  OZ  sa  na  tomto  modele  zhodlo.  Čo  sa  týka 
kultúrnych podujatí, bude obec zotrvávať na tradičných kultúrnych podujatiach. 

Starosta požiadal poslancov o doplnenie chýbajúcich zápisníc z rokovaní OZ, aby sa 
mohli spracovať odmeny pre poslancov OZ za minulý rok.

Starosta informoval o aktivitách, ktoré sa zaoberajú preskúmaním lokality Pálenice, 
kde sa podľa informácií pamätníkov má nachádzať vstup do jaskyne, ktorú v čase 2sv. Vojny  



objavil pán Slávik. Výskum vraj financoval pán Brunovský. Po vojne bol však vstup do jaskyne 
zablokovaný výbuchom trhaviny. 

Starosta  tiež  informoval,  že  bol  zverejnený  článok  ohľadom  hrádzok,  kde  bola 
spomenutá aj obec Píla. Neodzneli tam však, žiadne negatívne informácie o obci. Článok sa 
skôr venoval iným obciam.

Poslanec Pudmarčík upozornil na odvaľujúci sa obrubník cca. 100 metrov od konca 
chodníka pri  kaplnke. Starosta informoval, že zašle dodávateľovi  reklamáciu. Starosta tiež 
informoval, že na dvoch miestach náučného chodníka budú osadené zábradlia kvôli zvýšeniu 
bezpečnosti. 

6. záver

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

Zapísala:  Iveta Koleková

Overili:

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

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


