
Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v  Píle dňa 13.12. 2019 o 1900 hod.

Prítomní:, Mgr. Filip Pudmarčík, Jana Herchlová, Mgr. Iveta Balejčíková – hlavná kontrolórka, 
Ing. Emil Senneš

Ospravedlnení: Peter Nemček

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) Prerokovanie a schválenie VZN o miestnych daniach a poplatku za 
kom. odpad

5) rozpočtové opatrenia

6) diskusia / rôzne (návrh plánu kontrolnej činnosti)

7) záver

Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Následne predniesol návrh 
programu podľa pozvánky a navrhol doplniť bod programu : rozpočtové opatrenia za bod 4.  
vyzval poslancov na návrhy na zmeny a doplnenie programu  rokovania. Starosta navrhol do 
bodu rôzne zaradiť  návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky.

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

1. Odpovede na dopyty občanov

Žiadosť o dotáciu ŠK SPC ČASTÁ, bolo dohodnuté že sa táto žiadosť prerokuje pri príprave 
rozpočtu. Žiadosť p. Matoviča o zníženie poplatku na KO z dôvodu ZŤP.  Starosta dal hlasovať 
o prijetí uznesenia: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 24 /2019 zo dňa 13.12. 2019

Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle  zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení v súlade VZN 
č.  2/2018

schvaľuje na základe žiadosti a preukázania  statusu ZŤP p. Matovičovi úľavu na poplatku v o výške 50% za 
rok 2019



Počet poslancov s mandátom: 4

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

2. Kontrola plnenia uznesení

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

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

Starosta obce oboznámil poslancov o :

 priebehu kontroly z PPA k rekonštrukcii OÚ, ktorá bola úspešne ukončená

 schválenej dotácie na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice v hodnote 30 000,-€

 príprave projektu do dotačnej schémy BSK 2020

 realizácii projektu z dotácie BSK v r. 2019

 projekt podpory zamestnanosti cez UPSVaR  nastúpi p. Fabian

4. Prerokovanie a schválenie VZN o miestnych daniach a poplatku za kom. odpad

Starosta informoval o  tom, že k zverejneným VZN neprišli žiadne pripomienky ani návrhy od 
občanov.  Po  diskusii,  v  ktorej  starosta  informoval  o  predpokladanom  výpadku  DzPFO  z 
dôvodu novely  zákona a  navýšeniu  vstupov  pre  komunálny  odpad,  dal  hlasovať  o  prijatí 
oboch VZN

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 25/2019 zo dňa 13.12. 2019

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

b) schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla  č. 1/2019, 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Píla. 

Počet poslancov s mandátom: 4

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

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 26/2019 zo dňa 13.12. 2019

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

b) schvaľuje



Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla  č. 2/2019o miestnych daniach z nehnuteľností
Počet poslancov s mandátom: 4

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

5. rozpočtové opatrenia

Starosta obce predostrel návrhy na prijatie rozpočtových opatrení.

Poslanec  Pudmarčík  sa  dotazoval,  či  obec  Píla  neplánuje  prispieť  na  ostatné  tragédie  v 
Kolíňanoch a v Prešove. Po vzájomnom konsenze sa pomoc vo forme príspevkov 200 Kolíňany 
a 300€ do Prešova sa OZ zhodlo, že tieto výdavky sa doplnia do už navrhnutých rozpočtových 
opatrení. Starosta požiadal o schválenie rozpočtových opatrení vo výdavkovej aj v príjmovej 
časti rozpočtu.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 27/2019 zo dňa 13.12. 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. VII./2019. : 

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

Počet poslancov s mandátom: 4

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

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 28/2019 zo dňa 13.12. 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. VII./2019. : 

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

Počet poslancov s mandátom: 4

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

Starosta  obce  navrhol  prijať  uznesenie  kvôli  efektívnemu  ukončeniu  rozpočtového  roka, 
týkajúce  sa  právomoci  urobiť  rozpočtové  opatrenia  v  rámci  presunu medzi  rozpočtovými 
kapitolami.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 29/2019 zo dňa 13.12. 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 kompetenciu starostovi obce schváliť potrebné rozpočtové opatrenia do konca roka 2019 v rámci 
presunu prostriedkov medzi kapitolami, bez navyšovania celkových  výdavkov

Počet poslancov s mandátom: 4

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom3    ZA-3_/ZDRŽ-___/PROTI-



6. diskusia / rôzne

Do diskusie starosta predniesol návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky 
a požiadal ju, aby ho predniesla zastupiteľstvu. Hl. kontrolórka predstavila poslancom návrh 
kontrolnej činnosti.  Najme dokončenie kontroly zosúladenia majiteľov nehnuteľností a 
zapletených daní. Starosta dal hlasovať o jeho schválení.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 30/2019 zo dňa 13.12. 2019

Obecné zastupiteľstvo v  Píle  v zmysle č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení  

schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky pre I. polrok 2020

Počet poslancov s mandátom:4

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

Do diskusie starosta predniesol návrh na ukončenie členstva v ZMOS a dal o ňom hlasovať.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 31/2019 zo dňa 13.12. 2019

Obecné zastupiteľstvo v  Píle  v zmysle č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení  

schvaľuje ukončenie členstva v organizácii ZMOS

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............................................……………………………….


