
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Píle dňa 22.6. 2018 o 19.00 hod.

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

1) odpovede na dopyty občanov
2) kontrola plnenia uznesení
3) informácie starostu obce (Rek. OÚ, Ihrisko MŠ, Kompostéry, Dom 

smútku záchody/nádoba na vodu, hydranty, VO-ENERGIE, OP-KŽP-
vodozádržné prvky v intraviláne)

4) záverečný účet obce za rok 2017
5) rôzne (Participatívna rozpočet BSK, Záves do OB,-farba-kajčír, 

stoly/stoličky, Občasník )
6) záver

Starosta  obce  predstavil  poslancom  program  rokovania,  vyzval  na  doplnenie  a 
pripomienky k  programu.   Nakoľko neboli  predložené žiadne návrhy.   starosta  vyzval  na 
hlasovanie o schválení programu
Hlasovanie:  za -4   proti -0    zdržali sa-0

1. odpovede na dopyty občanov
Písomne bol podaný len jeden dopyt ohľadom rýchleho prejazdu áut cez obec Píla. 

Meranie  s  možnou represiou  nie  je  žiaľ  zákonne  ukotvené a  certifikované  zariadenia  na 
meranie rýchlosti i  s  foto-dokumentáciou priestupku vysoko prevyšuje finančné možnosti 
obce. Starosta teda požiadal obvodné oddelenie policajného zboru v Modre, aby častejšie 
monitorovali situáciu v obci a prispeli tak bezpečnejšej premávke. Starosta tiež informoval, 
že obec bude riešiť aj situáciu na križovatke Píla rázcestie.

2. Kontrola uznesení
Uznesenia  prijaté  na  predchádzajúcich  rokovaniach  OZ  sú  zväčša  splnené.  Dve 

uznesenia o predaji pozemkov sú v riešení, nakoľko neprebehol vklad na kataster.

3.  informácie  starostu  obce  (Rek.  OÚ,  Ihrisko  MŠ,  Kompostéry,  Dom  smútku 
záchody/nádoba  na  vodu,  hydranty,  VO-ENERGIE,  OP-KŽP-vodozádržné  prvky  v 
intraviláne)

Starosta  informoval  poslancov  o  doplnení  žiadosti  o  dotáciu  na  rekonštrukciu 
obecného  úradu.  Obec  doplnila  všetko  čo  PPA  požadovala  vrátane  nutnosti  ukončenia 
nájomného vzťahu v rámci rekonštruovanej budovy. Obec očakáva, že žiadosť by mala byť 
schválená v dohľadnej dobe.  Starosta ďalej informoval, že obec bola úspešná pri  získaní  
žiadosti na rekonštrukciu ihriska MŠ v hodnote 8000,-€ .  Obec tiež bola úspešná pri získaní 
dotácie  na  nákup  domácich  kompostérov  pre  domácnosti  v  rámci  spoločného  projektu 
viacerých obcí v rámci združenia ZMOMR.

V dome smútku sa podarili dokončiť toalety, zostáva osadenie sanity. V rámci boja s 
klimatickou zmenou by chcela obec nejakým spôsobom zaviesť nakladanie s dažďovou vodou 



a využiť ju na polievanie. Starosta predstavil poslancom návrh na zakúpenie hydrantov na 
dávkovanie vody na cintoríne.

Starosta  ďalej  informoval  o  novom  verejnom  obstarávaní  na  energie.  Oproti 
predchádzajúcim cenám budú ceny vyššie. 

Výzva na vodozádržne systémy v obciach, žiaľ nie je vhodná na realizovanie potrieb 
obce Píla v tejto oblasti. Obec by potrebovala odvonňovacie žľaby na podhorskej ulici, no tie 
žiaľ nie sú v rámci výzvy oprávnené.

Starosta informoval, že na toaletách na prízemí bola havaríjna situácia na toalete, kde 
sa musela urobiť komplexná rekonštrukcia, nakoľko odtok bol upchatý koreňovým systémom 
brečtanu. 

4. záverečný účet obce za rok 2017
Starosta vyzval hl. kontrolórku, aby sa vyjadrila k záverečnému účtu obce za rok 2017. 

Pani Balejčíková ozrejmila, že obec hospodárila zodpovedne a prišlo k úspore na bežných 
výdavkoch. Tiež okomentovala ostatné plnenie príjmov aj výdavkov. 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 7/2018 zo dňa 22.6. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe § 18f ods. 1 písm c) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení zmien a doplnkov a v zmysle platných zásad hospodárenia obce Píla

a, berie na vedomie : stanovisko hlavnej kontrolórky obce Píla k záverečnému účtu obce Píla za rok 2017
b, schvaľuje : záverečný účet obce Píla za rok 2017 a použitie zostatku fin. operácií na tvorbu rezervného 

fondu vo výške 18 840,47€

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandáto4    ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTI-
Poslanci schválili uznesenie jednohlasne.

5. rôzne (Participatívna rozpočet BSK, Záves do OB,-farba-kajčír, stoly/stoličky, Občasník )
Starosta oznámil poslancom, že osvetová beseda bola vymaľovaná. Prebehla krátka 

diskusia o zaobstaraní závesu na pódium, o možnosti kúpy nových stolov a stoličiek. 
Starosta sa dotazoval  poslanca Pudmarčíka na stav prípravy Píľanského občasníka, 

poprípade skúsiť riešiť externe grafické spracovanie.
Starosta  tiež  otvoril  diskusiu  o  novej  podpore  z  BSK,  formou  participatívneho 

rozpočtu. Starosta vyzval poslancov na predloženie možných návrhov na projekty, ktoré by 
sa mohli podať skrz túto novú schému. Podporené budú projekty, ktoré získajú od občanov 
najviac hlasov.

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

Zapísala : PaedDr. Zuzana Vaňková

Overili:

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

Ing. Magdaléna Danihelová..........................................


