Zápisnica zriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Píle dňa 25.10. 2019 o 1900 hod.
Prítomní:, Mgr. Filip Pudmarčík, Jana Herchlová, Mgr. Iveta Balejčíková – hlavná kontrolórka,
Ing. Emil Senneš
Ospravedlnení: Peter Nemček
Zapisovateľ: Radovan Mičunek
Overujú: Ing. Emil Senneš, Jana Herchlová

Návrh programu:
1) odpovede na dopyty občanov
2) kontrola plnenia uznesení
3) informácie starostu obce
4) schválenie zámeru kúpy pozemku
5) schválenie zverejnených zámerov predaja pozemku
6) diskusia / rôzne
7) záver
Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Následne predniesol návrh
programu podľa pozvánky a vyzval poslancov na návrhy na zmeny a doplnenie programu
rokovania. Starosta navrhol do bodu rôzne zaradiť medzi bod číslo 5 a 6 schválenie
rozpočtových opatrení. Následne dal hlasovať o doplnenom programe.
Hlasovanie: za -3 proti -0 zdržali sa-0
1. Odpovede na dopyty občanov
Ústny dopyt p. Tahotného bol na označenie konca obce. Starosta oboznámil poslancov o
možnosti označenia konca obce len na hranici zastaveného územia, ktoré sa nachádza pod
križovatkovou na Červený Kameň. Toto označenie je výhradne v kompetencii správcu
komunikácie, ktorým sú Regionálne cesty Bratislava. Spomalenie dopravy retardérmi, nie je
možné z hľadiska charekteru komunikácie cesty III. triedy. Podnet bol zaslaný na správcu
komunikácie.
K žiadosti o prenájom pozemku p. Š. Mičunka a p. P. Ľachovej prebehla diskusia,v ktorej sa
poslanci nestotožnili s dôvodom na prenájom a vzhľadom na existenciu inžinierskych sietí
pod daným pozemkom obec OZ nesúhlasí so zaťažením daného pozemku nájomnou
zmluvou.

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia k danej žiadosti.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 19/2019 zo dňa 25.10. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 11, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
nesúhlasí so zámerom prenajatia časti pozemku č. 171/19 na základe písomnej žiadosti Mgr. Šimona Mičunka a Paulíny
Ľachovej

Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3 ZA-2(J.Herchlová, F. Pudmarčík) _/ZDRŽ-___/PROTI-1(E.
Senneš)

2. Kontrola uznesení
Starosta postupne oboznámil poslancov s prijatými uzneseniami a skonštatoval, že všetky
uznesenia z ostatných rokovaní sú splnené alebo v plnení.
3. Informácie starostu obce (dotácie, odpady, realizácie investičných akcií)
Starosta obce oboznámil poslancov o vytvorení nového spoločného stavebného
úradu v Budmericiach, kde bola navrhnutá cena 10€ /obyvateľ. Obec Píla nebude vstupovať
do tohto stav. Úradu, nakoľko nebola ochota zo strany Budemeríc, rozratávať náklady podľa
vyťaženia na stavebné veci. Obec hľadala odborne spôsobilú osobu. Po oslovení viacerých
osôb sa nám podarilo dohodnúť s p. Kutšalovou, ktorá bude zabezpečovať stavebné konania
pre našu obec.
Ďalej starosta informoval o postupe prác na projekte zasiakavacieho rigola a zbernej nádrže
na dažďovú vodu na cintoríne schváleného s prípspevkom BSK.
Ďalej informoval o čakaní na reakciu z PPA, ohľadom rekonštrukcie OÚ.
Tiež informoval o neúspešnosti rokovaní s dodávateľmi internetu pre projekt wifi4EU a zlých
vyhliadkach na samotnú realizáciu..
4. schválenie zámeru kúpy pozemku
Starosta obce predostrel návrh uznesenia na kúpu pozemku, ktorý sa týka vysporiadania
pozemku s p. J. Slávikom. Predmetný zámer bol prerokovaný už na minulom OZ. Starosta dal
o uznesení hlasovať.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 20/2019 zo dňa 25.10. 2019
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 KN-C: č.23/18 záhrada o výmere 55m2 podľa návrhu GP č. 22/2019 vyhotoveného geodetom Ing.

Róbertom Sadloňom, úradne overeným Katastrálnym odborom Okresného úradu v Pezinku dňa 24.06. 2019 pod
č.G1 466/2019 v celkovej hodnote 550€.

Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3 ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-

5. schválenie zverejneného zámeru predaja pozemkov
Starosta obce predostrel návrh uznesenia na predaj pozemkov, tak ako boli zverejnené na
webe obce Píla. Predmetný zámer bol prerokovaný už na minulom OZ. Pričom starosta
informoval, že zámer odpredaja bol riadne zverejnený na webovom sídle obce Píla. Starosta
dal o uznesení hlasovať.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 21/2019 zo dňa 25.10. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 11 ods.4 písm. a) zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom
znení v súlade so zákonom 138/1991 Zb. v znení zákona 258/2009Z.z o majetku obcí
a) schvaľuje predaj obecného majetku podľa §9a ods. 8 písm. e) hodného osobitného zreteľa parcely KN-C:
č.148/5 zast. plocha o výmere 44m2 podľa návrhu GP č. 22/2019 vyhotoveného geodetom Ing. Róbertom
Sadloňom, úradne overeným Katastrálnym odborom Okresného úradu v Pezinku dňa 24.06. 2019 pod č.G1
466/2019 Jaroslavovi Slávikovi a Helene Slávikovej
Za osobitný zreteľ sa považuje: užívanie nehnuteľnosti, zosúladenie právneho a skutkového stavu, susediaca
nehnuteľnosť malej výmery a zcelovanie pozemkov
b) stanovuje cenu na 10,-€/m2
Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3 ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-

6. schválenie rozpočtových opatrení
Do rozpočtu je potrebné zapojiť predaj drevnej hmoty a zároveň náklady na výrub. Starosta
predniesol návrh uznesení o schválení rozpočtových opatrení a dal o nich jednotlivo
hlasovať.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 22/2019 zo dňa 25.10. 2019
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. IV./2019. :
zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti v zmysle predloženého návrhu (príloha č.1)
výrub drevnej hmoty Hámra 14709,-€
Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3

ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 23/2019 zo dňa 25.10. 2019
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. V./2019. :
zmeny rozpočtu v príjmovej časti v zmysle predloženého návrhu (príloha č.2)
predaj drevnej hmoty - Hámra 17 773,-€
Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3

ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-

7. diskusia / rôzne
Do diskusie starosta predniesol návrh na zvýšenie dane z nehnuteľností, nakoľko sa dane
nezvyšovali za ostatných 7 rokov a tým pádom neodrážajú ani narastajúcu mieru inflácie za
posledné roky. V diskusii bol dohodnutý všeobecný princíp, že zvýšenie daní bude odrážať aj
sadzby v okolitých obciach.
Starosta informoval poslancov o ďalšom drastickom zvýšení poplatkov na skládke odpadov
Dubová. Predniesol aj návrh na mesačný vývoz odpadu, ktorý by mohol zásadne znížiť
náklady na odpady v obci, čo by v konečnom dôsledku nemuselo výrazne zvýšiť cenu pre
občanov.
Poslankyňa Herchlová sa dotazovala na možnosti zmeny vodorovného dopravného značenia
na križovatke na Píle rázcestí. Starosta informoval, že už v roku 2017 obec zasielal list na
RCBA
Starosta informoval o anonymnom telefonickom udaní na čiemu skládku odpadu v lokalite
Hamra a o vyjadrení obce k tomuto podnetu, ktorý bol zaslaný okresnému úradu.

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

Zapísal: Radovan Mičunek………................................…………….....
Overili:
Ing. Emil Senneš…...…………..........................………………….......

Jana Herchlová............................................……………………………….

