
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Píle dňa 26.5. 2017 o 19.00 hod.

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

1) odpovede na dopyty občanov
2) kontrola plnenia uznesení
3) informácie starostu obce
4) prehodnotenie Územného plánu obce
5) schválenie odpredaja časti obecných pozemkov
6) rôzne
7) 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 -3   proti -0    zdržali sa-0

1. odpovede na dopyty občanov
Písomne bol podaný jeden podnet od pána Tomašovitsa.  Ten bude prerokovaný v 

rámci bodu 5 dnešného rokovania.

2. Kontrola uznesení
Uznesenia  prijaté  na  predchádzajúcich  rokovaniach  OZ  sú  splnené  s  výnimkou 

uznesenia o predaji pozemku, kde záujemca zatiaľ nedodal geometrický plán.

3. informácie starostu obce
Starosta informoval, že na podhorskej ulici je záujem o odkúpenie časti obecného pozemku.  

Keďže doteraz bol obecný pozemok až po stenu rodinného domu, obec predá záujemcom len takú  
časť, aby sa vytvoril priestor na rozšírenie cesty pri jej budúcej rekonštrukcii.

Ďalej informoval, že zberová spoločnosť nie je ochotná dodať obci nádoby o veľkosti 120l a 
preto si obec zaobstarala takéto nádoby do svojho vlastníctva. Boli zakúpené už použité za cca 1/3  
cenu nových nádob.

Pani  Demjánová  nám  spracovala  výsadbový  plán  pre  vysadenie  drevín  na  svahu  pod 
cintorínom.  Kvôli  spevneniu  zosuvu bude obec  v  nasledujúcom období  vysádzať  tento priestor  v  
zmysle odprezentovaného návrhu.

V MŠ sa podarilo zakúpiť interaktívnu tabuľu pre skvalitnenie výuky. Obec sa chystá podať 
žiadosť na úrad vlády na rekonštrukciu ihriska materskej školy. 

Bola zverejnená informácia, že zrušená výzva z PPA na rekonštrukciu obecného úradu bude 
opäť vyhlásená, no k dnešnému dňu k tomu zatiaľ neprišlo.

Tiež bola vyhodnotená výzva na MAS, dke boli našej miestnej akčnej skupine odsúhlasené 
prostriedky vo výške cca 1,2 milióna, čo je výrazne menej ako sa pôvodne očakávalo.

Starosta informoval, že BSK schválilo 10 500,-€ na nákup komunálneho traktora, obec bude 
musieť teraz obstarať traktor, ktorý bude vhodný pre potreby obce.



4. prehodnotenie Územného plánu obce
Starosta informoval poslancov o stretnutí s architektkou ohľadom prípravy zmien a 

doplnkov územného plánu. Vyzval poslancov na vyjadrenie názoru, čo vnímajú ako potrebu, 
ktorú by sme týmito zmenami a doplnkami chceli riešiť. Starosta predstavil svoj návrh priorít, 
ktoré pokladá za dôležité zapracovať do doplnkov. Napríklad zaradiť pozemky pod Majerom 
ako verejnoprospešný objekt. Starosta prestavil návrhy zmien v rámci 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 7/2017 zo dňa 26.5. 2017
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 

 berie na vedomie
návrhy pre zadanie zmien a doplnkov územného plánu obce  v rozsahu
- presná identifikácia verejnoprospešných pozemkov a stavieb v textovej aj grafickej podobe
- zapracovanie stavby náučného chodníka
- návrh zmeny rozvojového zámeru 4/o
- zapracovanie máp povodňového rizika a povodňového ohrozenia
-oprava hranice ochranného pásma vodného zdroja Maruša
- spracovanie lokality 5/o a 7/v
- zapracovanie grafiky turistických atraktivít obce

 ukladá obecnému úradu
-vyzvať obyvateľov na  podanie podnetov k  zmenám a doplnkom
-pripraviť verejné obstarávanie dokumentácie v tomto rozsahu

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3     ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-

Poslanci prijali uznesenie jednohlasne.

5. schválenie odpredaja časti obecných pozemkov
Starosta  informoval,  že  zámery  predaja,  ktoré  boli  schválené  v  minulosti  OZ  boli  

riadne  zverejnené  v  zmysle  zákona  a  môžu  byť  definitívne  schválené  obecným 
zastupiteľstvom.  Žiadateľ  pán  Tomašovits  doručil  na  OÚ  overený  geometrický  plán  na 
základe ktorého obec zverejnila zámer odpredaja. Nakoľko k predaju neboli vznesené žiadne 
pripomienky starosta dal hlasovať o predložených návrhoch uznesení.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 8/2017 zo dňa 26.5. 2017
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 č. 
188/3 zast. plocha o výmere 50m2 podľa návrhu GP č. 14/2017 vyhotoveného geodetom Ing. Vladimírom 
Kováčom Silvii Janíčkovej

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: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3   ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-



Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 9/2017 zo dňa 26.5. 2017
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 č. 
188/1 zast. plocha o výmere105m2 podľa návrhu GP č. 14/2017 vyhotoveného geodetom Ing. Vladimírom 
Kováčom Martinovi Tomašovitsovi

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: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3    ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-

6. rôzne
V bode rôzne sa poslankyňa Vaňková pýtala na stav prípravy akcie MDD, starosta 

prisľúbil osobnú účasť a zabezpečenie muziky. 
Čo  sa  týka  zabezpečenia  pracovníkov  VPP obec  nebola  úspešná  a  doposiaľ  nemá 

žiadneho pracovníka, ktorý by mohol na obci pracovať.

7. záver
Starosta poďakoval poslankyniam za účasť na zasadnutí OZ a ukončil rokovanie.

Zapísala:  Ing. Magdaléna Danihelová

Overili:
Mária Jurišová..........................................................….

PaedDr. Zuzana Vaňková..........................................


