
Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v  Píle dňa 24.06. 2022 o 1900 

hod.
Prítomní: Bc. Jana Herchlová,  Mgr. Filip Pudmarčík , Ing. Emil Senneš,  Peter Nemček, 
Ospravedlnení: Mgr. Iveta Balejčíková – hlavná kontrolórka
Zapisovateľ: Radovan Mičunek
Overujú: Mgr. Filip Pudmarčík, Peter Nemček

Návrh programu:

1) odpovede na dopyty občanov
2) kontrola plnenia uznesení 
3) informácie starostu obce
4) prerokovanie a schválenie rozpočtových opatrení
5) prerokovanie a schválenie uznesení ku komunálnym voľbám
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. 
Hlasovanie:  za -3   proti -0    zdržali sa-0

1. odpovede na dopyty občanov
Písomne neboli podané žiadne podnety od občanov, ani sa na na rokovanie nedostavil nikto 

osobne.  Jeden  písomný  podnet  na  podozrenie  z  nelegálneho  chovu  dobytka  bol  odstúpený  na 
okresný úrad, nakoľko sa jedná o územie extravilánu.

2. kontrola plnenia uznesení
Starosta skonštatoval, že všetky uznesenia z ostatných rokovaní sú splnené.

3. informácie starostu obce
Starosta informoval poslancov o parkovisku – projekt sa pripravuje finalizuje. Park odovzdaná 

PD a  príprava na územné rozhodnutie. Po konzultácii so stavebným úradom je spracovaný zoznam 
potrebných vyjadrení k UR. PD – Hamra odovzdaná – dokumentácia pre UR –prebieha  príprava.

Radio Lan – postupné pripájanie klientov, problémom je doriešenie horného konca.
Rekonštrukcia PZ – pokračuje v solídnom tempe. Žiadosť na ihrisko MPSVaR – vraj nemajú peniaze 
uvoľnené z min. financií. Žiadosti o dotáciu Min.dopravy na zmena a doplnky ÚP – žiaľ opäť nič.
V rámci havárie vodovodnej prípojky bola vybudovaná vodomerná šachta vedľa obecného úradu. Tiež 
prebehla údržba a obnova lavičiek v parku a na cintoríne.

4.  prerokovanie a schválenie rozpočtových opatrení

Starosta informoval poslancov o potrebe uskutočnenia operatívnych zmien v rozpočte obce. 
Predstavil a poslancom priblížil jednotlivé položky.  Novú položku v príjmoch na daň z ubytovania.  
Zvýšenie  rozpočtovej  položky  na  poplatky  v  MŠ.  Zrušenie  položiek  rozpočtu  v  príjmovej  aj  v  vo  
výdavkovej časti na dotáciu z BSK na rekonštrukciu parkoviska pri firme Koba. Navýšenie spoluúčasti 
na rekonštrukciu ihriska v MŠ. 

Starosta po predstavení rozpočtových opatrení prečítal návrhy uznesení a dal o nich hlasovať.



Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 5/2022 zo dňa 24.6. 2022
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./2022. : 

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

Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4     ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTI-

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 6/2022 zo dňa 24.6. 2022
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./2022. : 

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

Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4    ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTI-

5.  prerokovanie a schválenie uznesení ku komunálnym voľbám
Starosta  oboznámil  poslancov  o vyhlásení  komunálnych  volieb  predsedom národnej  rady. 

Predstavil  poslancom  návrhy  uznesení  ku  komunálnym  voľbám,  ktoré  štandardne  treba  prijať.  
Starosta vyzval poslancov aby sa vyjadrili k navrhovaným uzneseniam, teda či súhlasia s ponechaním 
aktuálneho  počtu  poslancov,  tiež  ponechaním  súčasného  úväzku  starostu.  Nakoľko  poslanci  sa 
stotožnili s predkladanými návrhmi starosta dal osobitne hlasovať o jednotlivých uzneseniach.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 7/2022 zo dňa 24.6. 2022
v  zmysle § 166 ods .3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene

a doplnení niektorých zákonov a na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej
republiky zo dňa 8.6.2022, zverejnené pod č. 209/2022 Z. z. dňa 10.06.2022 

schvaľuje  na území obce Píla jeden volebný obvod
 

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4   ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTI-

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 8/2022 zo dňa 24.6. 2022
v zmysle ust. §166 ods. 3) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 11
ods. 3 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov

určuje  počet poslancov obecného zastupiteľstva obce  Píla pre nasledujúce volebné obdobie v počte 4 
poslancov

 
Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4     ZA- 4_/ZDRŽ-___/PROTI-

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 9/2022 zo dňa 24.6. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle §11 ods. 4 pís. i,  zákona č. 369/1990 Z.z.  o obecnom zriadení v platnom 

znení 

určuje  rozsah výkonu funkcie starostu na úrovni 80% úväzku



 
Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4   ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTI-

Všetky tri uznesenia , ktoré sa týkali volieb boli jednohlasné schválené.

6. diskusia / rôzne
V rámci bodu rôzne starosta otvoril otázku problému napojenia niektorých domácností na 

„starý“ vodovod. Po komunikácii s BVS bolo identifikovaných 17 domácností, ktoré bude potrebné do 
budúcna vyriešiť. Pravdepodobne bude pripravený projekt na realizáciu prekládok týchto prípojok na 
„nový“ vodovod. O tomto probléme prebehla rozsiahla diskusia. 

7. záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť na rokovaní OZ a ukončil rokovanie OZ.

Zapísal: Radovan Mičunek………................................…………

Overili:

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

Peter Nemček......................................……………………


