Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Píle dňa 21.05. 2021 o 1900
hod.
Prítomní: Jana Herchlová, Ing. Emil Senneš, Mgr. Filip Pudmarčík, Mgr. Iveta Balejčíková –
hlavná kontrolórka,
Ospravedlnení: Peter Nemček
Zapisovateľ: Radovan Mičunek
Overujú: Ing. Emil Senneš, Mgr. Filip Pudmarčík

Návrh programu:
1) odpovede na dopyty občanov
2) kontrola plnenia uznesení
3) informácie starostu obce
4) budúcnosť nakladania s odpadom
5) prerokovanie a schválenie VZN o odpadoch
6) prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2021
7) prerokovania majetkového priznania starostu
8) diskusia / rôzne
9) 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
Písomne neboli podané žiadne podnety od občanov. Osobne bolo oznámené, že nad obecnou
cestou smerom do podzákov ohrozujú suché konáre turistov. Nakoľko sa jedná o obecnú komunikáciu,
obec objednala plošinu s pilčíkom a stromy boli orezané tak, aby neohrozovali občanov.
Filip Pudmerčík sa dotazoval o možnosti odsránení problému na hornom moste ohľadom
väčšej kaluže, ktorá sa pri daždi objavuje na hornom moste. Starosta sľúbil, že pri asfaltérskych
prácach skúsia sanovať aj tento problém.

2. Kontrola plnenia uznesení

Starosta skonštatoval, že všetky uznesenia z ostatných rokovaní sú splnené, pričom niektoré
sú v plnení(príprava zmlúv na nadobudnutie pozemkov pod chodníkom darom, riešenie vysporiadaní
pozemku pod chodníkom s rod. Brunovských).
3. Informácie starostu obce
Starosta obce oboznámil poslancov o opätovnom nepridelení dotácie na realizáciu zmien a
doplnkov zo strany Min.Dopravy. Je to pre obec mimoriadne frustrujúce, nakoľko sa jedná už o 3-tie
zamietnutie žiadosti.
Čaká sa na poslednú ponuku na PD na parkovisko pred cintorínom.
Testovanie v obci už bolo ukončené, obec v rámci príspevkov za testovanie vyšla finančne v pluse.
Starosta informoval, že sa uskutočnilo rokovanie s novým riaditeľom Lesov Smolenice s
pánom Matysom. Pán riaditeľ prisľúbil , že lesy budú na naše žiadosti reagovať.
Na cintoríne sa začalo s dokončením chodníkov, obec práce realizuje svojpomocne , materiál
zabezpečuje starosta a prácu vykonáva p. Jozef Mičunek na dohodu.
Pokračujeme v snahe riešiť predznačenie križovatky na rázcestí. Na projekt prispejú aj obce
Častá a Budmerice. Projekt je v procese prípravy. Po jeho dokončení sa o realizáciu postará BSK
prostredníctvom svojej podriadenej organizácie.
Napojenie wifi pointov skúsime riešiť získaním hlavného prístupu z budúcej antény
umiestnenej nad penziónom Pod Červeným Kameňom.
Starosta tiež informoval o ďalšom udaní na nelegálny vývoz zeminy. Starosta informoval, že
na zavážanie nedal súhlas nikomu ústne ani písomne.
Na základe viacerých sťažnosti obec podala podnet na okresný úrad ohľadom vypúšťania
fekálií múzeom Červený Kameň do Gidry. Okresný úrad zvolal konanie a situácia sa bude riešiť.
Obec finišuje so získaním povolenia pre rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. DHZ už
absolvovala aj jeden ostrý zásah, kde sme boli privolaní k požiaru komína rodinného domu.
Obec dôsledne rieši sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prebieha striktná kontrola a dbá sa
na to, aby bolo v obci sčítaných čo najviac ľudí. Úspešnosť sčítania bude mať pozitívny dopad na
financovanie obce v najbližších 10tich rokoch.
Aktuálne je pripravené asfaltovanie podhorskej ulice metódou JET-patcher, predpoklad je
použitie 6-8 ton materiálu, ponúkaná cena je 220€ bez DPH.
Pán Vavrinčík si začal odrábať na obci trest verejnoprospešných prác. V najbližšom období
bude pre obec vykonávať kosenie a iné verejnoprospešné práce.

4. Budúcnosť nakladania s odpadom
Starosta obec oboznámil poslancov so spoločným zámerom viacerých susedných obcí začať
zvážaný komunálny odpad vážiť. Váženie by malo byť zabezpečené pre každú jednu nádobu zvlášť.
Tak by sa dosiahla absolútna spravodlivosť, nakoľko občan by zaplatil presne toľko za odpad, koľko
sám vyprodukuje. Starosta požiadal poslancov o schválenie tohto zámeru a predniesol návrh
uznesenia. Poslanci uznesenie jednohlasne schválili.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 5/2021 zo dňa 21.05. 2021
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení
súhlasí so zmenou stratégie riešenia nakladania s komunálnym odpadom formou zavedenia adresného
vážiaceho systému
Počet poslancov s mandátom: 4

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3

ZA-3 _/ZDRŽ- _/PROTI-

5. Prerokovanie a schválenie VZN o odpadoch
Starosta obce informoval poslancov, že návrh VZN bol riadne zverejnený v zmysle platnej
legislatívy a neboli k nemu prijaté žiadne pripomienky od občanov. Zmenu VZN si vyžiadala
aktualizácia viacerých častí pôvodného VZN, ktoré k dnešnému dňu už nezodpovedajú realite.
Starosta tiež informoval, že bola podpísaná zmluva s firmou Fidelity-Trade, ktorá by mala v
budúcnosti zabezpečiť pre obec zber použitého jedlého oleja.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 6/2021 zo dňa 21.05. 2021
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. 2/2021, o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi odpadoch podľa zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3

ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-

6. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2021
Starosta skonštatoval, že pripravený návrh rozpočtu bol zverejnený v zmysle zákona. Vyzval
hlavnú kontrolórku na prednesenie svojho stanoviska k predloženému návrhu. Hlavná kontrolórka v
stručnosti zosumarizovala svoj pohľad obsiahnutý v predloženom stanovisku. Pani kontrolórka
vyzdvihla predvídateľnosť rozpočtu, najme aj v kontexte porovnaní s minulými rokmi. Po prednesení
stanoviska hl. kontrolórky starosta navrhol tri úpravy, ktoré sa zapracujú priamo do uznesenia,
nakoľko tieto úpravy nebolo možné zohľadniť v pôvodnom návrhu, pretože v danom čase neboli ešte
aktuálne. Starosta predniesol návrh uznesenia a poslanci uznesenie jednohlasne schválili.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 7/2021 zo dňa 21.05. 2021
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle §11 ods. 4 pís. b) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v platnom znení
a, berie na vedomie stanovisko hl. kontrolórky k návrhu rozpočtu pre rok 2021
b, schvaľuje rozpočet obce pre rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023 v znení zverejneného návrhu
doplneného a opraveného o
vypustenie položky dotácie na ZaD UP obce z Min. Dopravy
Navýšenie čerpania rezervného fondu o položku 3300€
zníženie sumy za materiál – chodníky na cintoríne o 200€
Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3 ZA-3 _/ZDRŽ- _/PROTI-

7. Prerokovania majetkového priznania starostu
Starosta informoval poslancov ako členov komisie pre ochranu verejného záujmu, že v
termíne na to určenom predložil na obecný úrad svoje aktuálne majetkové priznanie. Dal ho
poslancom k preštudovaniu a zároveň informoval, že požiadal poslanca Pudmarčíka o jeho
zverejnenie na webovej stránke obce. Následne dal hlasovať o zobratí na vedomie správy z
prerokovania majetkového priznania komisiou na ochranu verejného záujmu.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 8/2021 zo dňa 21.05. 2021
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení a ústavného
zákona č. č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov
berie na vedomie informáciu komisie na ochranu verejného záujmu o prerokovaní starostaom predloženého
„Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“
Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3

ZA-3 _/ZDRŽ- _/PROTI-

8. Diskusia / rôzne
Starosta predstavil poslancom návrh na priestorové usporiadanie rozvojového zámeru lokality
Hámra na stavbu 8 rodinných domov. Informoval o chodníku popri potoku a priľahlom svahu ako
súčasť protipovodňovej ochrany územia. Informoval o potrebe vyjadrenia dotknutých orgánov
Slovenského vodohospodárskeho podniku a štátnej ochrany prírody.
Starosta vyzval prítomných na námety do diskusie, z prítomných poslancov nepredniesol
nikto žiaden návrh.

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

Zapísal: Radovan Mičunek………................................…………….....
Overili:
Ing. Emil Senneš…...…………..........................…………………....…….
Mgr. Filip Pudmarčík............................................……………………

