
Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Píle dňa 16.7.2014 o 18.00 hod.

Prítomní: Mgr. Iveta Balejčíková – hlavný kontrolór obce, Dana Kschillová, Mgr. Filip Pudmarčík, 
PaedDr. Zuzana Vaňková

Ospravedlnení: Marta Koleková, Katarína Kučerová

Zapisovateľka: PaedDr. Zuzana Vaňková

Overujú: Dana Kschillová, Mgr. Filip Pudmarčík

Program:

1. Odpovede na dopyty obyvateľov

2. Kontrola uznesení

3. Informácie starostu obce

4. Zmeny smernej časti územného plánu obce

5. Zmeny rozpočtu a prijatie rozpočtových opatrení

6. VZN o predajných miestach

7. Prejednanie výsledkov kontroly NKÚ

8. Schválenie podkladov ku komunálnym voľbám

9. Diskusia, rôzne

10. Záver

Zápisnica

Starosta obce dal poslancom schváliť návrh programu (pozri hore) a určil zapisovateľa a overovateľov 
zápisnice.

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

1. Odpovede na dopyty obyvateľov

Neboli doručené žiadne otázky.

2. Kontrola uznesení

Všetky uznesenia boli splnené s výnimkou dvoch.  V plnení sú uznesenia č. 1 a 9 dotýkajúce sa zámeru 
ZOO a úveru na dofinancovanie rekonštrukcie MŠ Píla.



3. Informácie starostu obce

-  hody 2014 – k dispozícii pre deti bol skákací hrad, uskutočnil sa i hodový turnaj, ktorý vyhralo 
družstvo z Dubovej

- verejné obstarávanie na výstavbu náučného chodníka – jedna z firiem (DOSA) musela byť vylúčená, 
pretože neposkytla vysvetlenie k neobvykle nízkym cenám. Dňa 28.7. sa uskutoční rokovanie 
dotknutých firiem z dôvodu dovysvetlenia niektorých skutočností (napr. dĺžka výstavby). Starosta 
informoval poslancov o cenových ponukách firiem uchádzajúcich sa o výstavbu chodníka (ceny sú 
zaokrúhlené  v tisícoch Eur bez DPH): 212, 215, 283, 287, 298. Dĺžka výstavby sa pohybuje od 27 do 
88 dní (skonzultuje sa na rokovaní 28.7)

- Envirofond – starosta plánuje opäť podať žiadosť na výmenu okien na budove OÚ. Predbežný 
rozpočet je na 10 – 11 000 Eur. Treba mierne upraviť projekt za cenu 500 Eur.

- Materská škola. V súčasnosti prebieha montáž sadrokartónových stropov a oprava omietok starých 
stien. Je napenetrovaný podklad. Pripravuje sa inštalácia podlahového vykurovania. Starosta vybral 
najlacnejšiu ponuku vykurovania zn. Viessmann v cene 3776 Eur po zľave. Zatiaľ nemáme 
rozhodnutie z Ministerstva školstva o zaradení MŠ Píla do siete. Chýba nám vyjadrenie z BOZP, máme 
už predbežné rozhodnutie z hygieny a hasičov. Revízne správy elektriny a plynu budú budúci týždeň. 
Starosta plánuje dokončenie podláh a stropov ešte v júli.

-  ZOO – Už je rozhodnutie o EIA – nebude sa posudzovať

4. Zmeny smernej časti územného plánu obce

Starosta informoval, že obec má podpísanú nájomnú zmluvu na všetky pozemky v správe SPF 
pod  náučným chodníkom okrem troch pozemkov neznámych vlastníkov, ktoré nemožno 
prenajať, iba odkúpiť. Nachádzajú sa oproti Hámre. Treba ešte doložiť geometrický 
plán, znalecký posudok, a územnoplánovaciu informáciu, ktorú upravíme v smernej časti 
územného plánu obce.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 11/2014 zo dňa 16.7. 2014

Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení

zmien a doplnkov schvaľuje Zmenu a doplnenie smernej časti územného plánu obce Píla 
v zmysle prílohy č. 1

Počet poslancov s mandátom: 5

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



5. Zmeny rozpočtu a prijatie rozpočtových opatrení 

Starosta podal návrh na zmeny rozpočtu v niekoľkých oblastiach. Operatívna zmena na verejné 
osvetlenie: z 850 na 869 Eur, voľby z 604 na 1234 Eur, kolkové známky 300 Eur, kultúrne podujatia 
300 Eur, aktivačné práce 200 Eur, ubytovacia daň 35 Eur a stávkový terminál 30 Eur.

Na rokovanie OZ prišla hlavná kontrolórka obce Mgr Balejčíková.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 12/2014 zo dňa 16.7. 2014

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 ./2014.:

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

Počet poslancov s mandátom: 5

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

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 13/2014 zo dňa 16.7. 2014

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. /2014.:

zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti v zmysle predloženého návrhu (príloha č.3)

Počet poslancov s mandátom: 5

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

6. VZN o predajných miestach

Na návrh starostu obce bol tento bod rokovania presunutý po dopracovaní na ďalšie 
zasadnutie.

7.  Prejednanie výsledkov kontroly NKÚ

V minulosti po povodni získala obec prostriedky z úradu vlády v rámci 2. Realizačného 
projektu  - revitalizácia a ochrana pred povodňami, revitalizáciu krajiny v sumách 20000 
a 100000 Eur. Na hospodárenie s týmito prostriedkami bola zameraná kontrola z NKÚ, 
z ktorej bol spracovaný protokol, ktorý odhalil porušenie štyroch ustanovení v zákonoch. Cieľ 
projektu bol naplnený a všetky krajinné prvky boli vybudované v zmysle projektu. Na základe 
tohto protokolu museli byť prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov, s ktorými starosta 
oboznámil poslancov. Išlo napr. o oneskorené vrátenie nevyčerpaných prostriedkov v sume 
230 Eur, niektoré faktúry neobsahovali všetky náležitosti, chýbalo i štvrťročné zverejňovanie 
výsledkov.



 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 14/2014 zo dňa 16.7. 2014

Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov berie na vedomie – výsledky kontroly NKÚ a informáciu spracovanú 
hlavnou kontrolórkou o priebehu kontroly a prijatých opatreniach 

Počet poslancov s mandátom: 5

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

8. Schválenie podkladov ku komunálnym voľbám 

V súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami treba prijať nové VZN určujúce počet volebných 
obvodov, poslancov a úväzok starostu. Po diskusii s hlavnou kontrolórkou a poslancami ostali 
zachované tak ako doposiaľ. Hlavná kontrolórka navrhla zvýšenie úväzku na 100 % s čím doterajší 
starosta z dôvodu nedostatočných možností v rozpočte nesúhlasil. 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 15/2014 zo dňa 16.7. 2014

Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Z. o voľbách do orgánov 
obcí  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. 16/2014 zo dňa 16.7. 2014

Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v 
platnom znení schvaľuje – doterajší počet poslancov OZ Píla pre nasledujúce volebné 
obdobie v počte 5 poslancov 

Počet poslancov s mandátom: 5

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

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 17/2014 zo dňa 16.7. 2014

Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v 
platnom znení schvaľuje doterajší rozsah výkonu funkcie starostu na úrovni 60 % úväzku.

Počet poslancov s mandátom: 5

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

9. Diskusia, rôzne

- Pán Dušan Mičunek podal odvolanie voči vyrúbeniu miestnej dane za poplatku za odpad 
a žiada zmenu platného VZN. Rozhodnutie podľa neho nebolo zákonne doručené, a chýbal 



i podpis starostu. Podpisovaním týchto rozhodnutí je však poverená pani Hoffmannová. 
Žiada zmeniť spôsob výpočtu poplatku za odpad a navrhuje posudzovať environmentálny 
prístup jednotlivých rodín. Odvolanie sa postupuje na Daňové riaditeľstvo do Banskej 
Bystrice.

- OZ Priatelia Píly navrhujú pomoc obci zameranú na propagáciu a ochranu historických 
hodnôt v obci. Navrhujú zriadenie pamätnej izby obce Píla a žiadajú OZ o vytipovanie 
vhodnej miestnosti a spoluprácu pri zhromažďovaní artefaktov. Starosta navrhol využitie 
miestnosti na poschodí OÚ, Z. Vaňková navrhla realizáciu informačných panelov 
s fotodokumentáciou  trvale inštalovaných v Osvetovej besede, ktorá je najviac využívaná. 
OZ žiada o spresnenie zámeru pamätnej izby.

- JUDr. Pavel Mičunek doplnil svoju žiadosť o odkúpenie pozemku č. 178/13 o výmere 370 m2 

a namiesto ceny podľa znaleckého posudku 3,66 Eur/m2 a navrhuje sumu 5 Eur/ m2 v celkovej 
sume 1850 Eur za pozemok, s čím sa však OZ po diskusii nestotožnilo.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 18/2014 zo dňa 16.7. 2014

Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov súhlasí s odpredajom pozemku č. 178/13 na základe žiadosti p. JUDr. 
Pavla Mičunka 

Počet poslancov s mandátom: 5

Hlasovanie:   prítomní poslanci s mandátom 3    ZA-0 _/ZDRŽ-0___/PROTI-3  

Zapísala: PaedDr. Zuzana Vaňková

Overili:

Dana Kschillová ...............................................................

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


