
Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v  Píle dňa 20.1. 2020 o 1900 hod.

Prítomní:, Mgr. Filip Pudmarčík, Jana Herchlová,  Ing. Emil Senneš

Ospravedlnení: Peter Nemček, Mgr. Iveta Balejčíková – hlavná kontrolórka

Zapisovateľ: Radovan Mičunek

Overujú:  Mgr. Filip Pudmarčík, Ing. Emil Senneš

Návrh programu:

1) odpovede na dopyty občanov

2) kontrola plnenia uznesení

3) informácie starostu obce

4) Prerokovanie kúpy pozemku do majetku obce pod miestnou 
komunikáciou

5) Schválenie uznesenia ako prílohy k žiadosti o dotáciu na ZaD 
územného plánu obce

6) diskusia / rôzne 

7) záver

Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Následne predniesol návrh 
programu podľa pozvánky a vyzval  poslancov na návrhy zmien alebo doplnení programu. 
Nakoľko neboli  predložené žiadne doplňujúce návrhy starosta dal  hlasovať  o programe v 
zmysle predloženého návrhu.

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

1. Odpovede na dopyty občanov

Opätovne prišla žiadosť o prenájom časti pozemku od p. Mičunka a Ľachovej. Po diskusii bol  
tento bod presunutý na najbližšie rokovanie OZ. 

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 a prebieha návrh na 
vklad do katastra.



3. Informácie starostu obce

Starosta obce oboznámil poslancov o :

 vyúčtovaní dotácie z BSK za rok 2019

 Prípravu žiadosti o dotáciu na mokraďné jazierko na BSK pre rok 2020

 čakanie na preplatenie rekonštrukcie OÚ z PPA

4. Prerokovanie kúpy pozemku do majetku obce pod miestnou komunikáciou

Starosta obce oboznámil poslancov o možnosti odkúpenia časti pozemku na Podhorskej ulici  
č. 10/3 z dôvodu usporiadania vlastníckych vzťahov pod obecnou komunikáciou.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 1/2020 zo dňa 20.01. 2020

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 

pozemku parcely registra  KN-C: č. 10/10 vedenej ako zastavaná plocha o výmere 31m2 podľa návrhu GP č. 
42/2019 vyhotoveného geodetom Ing. Róbertom Sadloňom, úradne overeným Katastrálnym odborom Okresného 

úradu v Pezinku dňa  13.012. 2020 pod č.G1 15/2020 v celkovej hodnote  310,-€.
Počet poslancov s mandátom: 4

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

Vzhľadom na starší podnet, ktorý sa týkal podobnej veci usporiadanie vlastníckych vzťahov 
pod chodníkom dal starosta hlasovať o obdobnom uznesení pre pozemok č KN-E: 31

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 2/2020 zo dňa 20.01. 2020
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-E: č. 31 vedenej ako záhrada o výmere 14m2 vedenej na liste vlastníctva LV č. : 309 v 
celkovej hodnote  140,-€.

Počet poslancov s mandátom: 4

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

5. Schválenie uznesenia ako prílohy k žiadosti o dotáciu na ZaD územného plánu obce

Starosta obce predostrel návrhy na prijatie uznesenia potrebného ako prílohu k žiadosti o  
poskytnutie dotácie na ZaD ÚP obce Píla a dal o ňom hlasovať.



Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 3/2020 zo dňa 20.01. 2020

Obecné zastupiteľstvo v Píle  v zmysle § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
v platnom znení a v nadväznosti na § 11, ods. 4, písm. c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom  
znení

súhlasí že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky 
od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

Počet poslancov s mandátom: 4

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

6. diskusia / rôzne

Do diskusie starosta predniesol návrh na schválenie plánu rokovaní OZ v roku 2020 s 
odporúčacím charakterom. Starosta predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 4/2020 zo dňa 20.01. 2020

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

 berie na vedomie  predbežný plán rokovaní obecného zastupiteľstva pre rok 2020 sa stanovuje zvyčajne na  
posledný piatok v párnom mesiaci, pričom zmena termínu je vyhradená

Počet poslancov s mandátom: 4

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

Starosta  informoval  v  rámci  diskusie  o  príprave  Píľanského občasníka  a  zmene intervalu 
vývozu odpadu o čom bude pripravovaný občasník informovať.

Poslankyňa  Herchlová  sa  zaujímala  o  možnosti obmedzenia  rýchlosti za  novo-osadenými  
značkami koniec obce. Starosta prisľúbil, že sa obec bude problémom zaoberať.

Poslanec Senneš sa zaujímal, či je možné umiestňovať polystyrén medzi separovaný plastový 
odpad. V pokynoch na separovanie sa uvádza, ktoré má obec k dispozícii, že polystyrén je 
možné umiestňovať do plastového odpadu.

Starosta  informoval  o  miere  separácie  za  rok  2019,  ktorá  v  obci  dosiahla  nad  30%  z 
celkového odpadu. Tiež spomenul zlé vyhliadky na realizáciu projektu wifi4EU.

7. Záver
Starosta poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí OZ a ukončil rokovanie OZ.
Zapísal: Radovan Mičunek………................................…………….....

Overili:
Mgr. Filip Pudmarčík…...…………..........................………………….......

Ing. Emil Senneš............................................……………………………….


