
Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Píle dňa 27.5. 2015 o 19.00 
hod.

Prítomní: PaedDr. Zuzana Vaňková, Mária Jurišová, Ing. Magdaléna Danihelová, Mgr. Filip 
Pudmarčík, 

Ospravedlnení:  Mgr. Iveta Balejčíková, Iveta Koleková

Zapisovateľ: Mgr. Filip Pudmarčík, 

Overujú: Mária Jurišová, Ing. Magdaléna Danihelová

Program:

1) odpovede na dopyty občanov(Uhrín)

2) kontrola uznesení

3) informácie starostu obce(NCHpHCK(ŽOP)/ Lávka, Dedina ROKA )

4) úpravy rozpočtu – rozpočtové opatrenia(nové dotácie BSK, BVS)

5) prejednanie podaných žiadostí

6) predaj pozemku 176/11 trvalo trávnatý porast o výmere87m2

7) prejednanie podmienok  spolupráce ZOO

8) rôzne(Vatra SNP, Píľanský občasník,wifi_pila)

9) záver

Zápisnica

Starosta obce dal poslancom schváliť návrh programu (pozri hore) a určil zapisovateľa 
a overovateľov zápisnice.

Hlasovanie:  za -3   proti -0    zdržali sa-0

1. odpovede na dopyty občanov(Uhrín)

Pán Uhrín podal podnet na dodržanie údržba susedného pozemku p. Czeilingera a 
upozornenie na nelegálnu stavbu oplotenia dvojchaty za potokom. Aj v minulosti obec Píla 
vyzvala p.  Czeilingera,  aby zjednal  nápravu a udržiaval  svoj  pozemok. Obec bude podnet 
riešiť tak, že ho odstúpi na okresný úrad v Pezinku. 



Stavba oplotenia je zjavne nelegálna a bude riešená stavebným úradom. Pozemky na 
ktorých stoja predmetné chaty nie sú vo vlastníctve majiteľov chát,  ale sú vo vlastníctve 
sestier Brunovských. 

Poslanec Pudmarčík sa dotazoval, či obec bola oboznámená s podnetom p. Reitera 
ohľadom  výsadby  v  koryte  potoka.  Obec  bude  tento  podnet  odstupovať  na  Slovenský 
vodohospodársky podnik, š.p.

2. Kontrola uznesení

Uznesenia  sú  zverejnené  na  internetovej  stránke  obce,  starosta  oboznámil  poslancov  so 
stavom plnenia jednotlivých uznesení. Tri uznesenia schválené na ostatnom OZ sú splnené.

3. informácie starostu obce(NCHpHCK(ŽOP)/ Lávka, Dedina ROKA )

Starosta oboznámil poslancov s postupom spracovania a očakávaného preplatenia žiadosti o 
platbu  ohľadom  vyúčtovania  náučného  chodníka  voči  operačnému  programu  Bratislavský  kraj. 
Prebehla aj kontrola na mieste, tá neuznala výdavky zhruba vo výške 500€, čo sme si nárokovali u  
zhotoviteľa, čo bolo z jeho strany uznané a vrátené.

Prebehla už aj platba, ktorá bola vyrovnaná s bankovým úverom. 

Starosta  tiež  informoval,  že  sa  pripravuje  dokončenie  chodníka  montážou  lávky.  Tá  je 
navrhnutá z oceľových rúr, ktoré treba ošetriť a natrieť. Do tohto procesu sa zapojí občan, ktorý si  
bude odrábať trest verejnoprospešných prác. 

Starosta tiež pripomenul, že beží hlasovanie o dedinu roka a poprosil poslancov s podporu 
hlasovania. 

Obec získala 3000,-€ z dotácie nadácie BVS na oživenie života v potoku Gidra. Plánujeme 
potok zarybniť a vykonať rozbory vôd zo Studničky a Žlábku. Plus by sa vyhotovil náučný infopanel na  
odpočívadle pri Majeri. 

Informoval aj o prípravách na zateplenie MŠ. Bola získaná tiež dotácia na BSK.

4. úpravy rozpočtu – rozpočtové opatrenia(nové dotácie BSK, BVS)

Starosta  predložil  poslancom  návrh  na  prijatie  rozpočtových  opatrení,  ktoré 
spracovala účtovníčka p. Hoffmannová. Po krátkej diskusii dal o uzneseniach hlasovať.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 16/2015 zo dňa 27.8. 2015

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./2015. : 

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



Počet poslancov s mandátom: 5

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom3    ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 17/2015 zo dňa 27.8. 2015

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./2015. : 

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

Počet poslancov s mandátom: 5

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom3    ZA- 3_/ZDRŽ-___/PROTI-

Uznesenia boli prijaté jednohlasne.

5. prejednanie podaných žiadostí

Pán  Mosoriak  si  podal  žiadosť  na  odkúpenie  časti  pozemku  pred  jeho 
nehnuteľnosťou. Nakoľko v územnom pláne sa jedná o trvalo trávnatý porast, nie je prekážka 
na  uskutočnenie  takéhoto  predaja.  V  prípade  kladného  stanoviska  OZ  žiadateľ  na  svoje 
vlastné náklady dá vyhotoviť geometrický plán na odkúpenie. Rokovanie o tomto bode bolo 
prerušené  do  doby  príchodu  poslankyne  Danihelovej.  Po  ukončení  diskusie  starosta 
predniesol návrh na  uznesenie.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 20/2015 zo dňa 27.8. 2015

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 

 

predbežne súhlasí s odpredajom nehnuteľného majetku časti parcely č. 171/19 za nasledovných podmienok:

 záujemca Tomáš Mosoraik  dá na vlastné náklady spracovať geometrický plán v súčinnosti s obcou Píla

 cena odpredaja bude stanovená v minimálnej výške 10,-€/m2

Počet poslancov s mandátom: 5

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom4    ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTI-

Poslanci schválili uznesenie jednohlasne.



6. predaj pozemku 176/11 trvalo trávnatý porast o výmere87m2

Starosta  informoval,  že  sa  jedná  o  predaj  o  spôsobe  predaja  ktorého  už  OZ  v 
minulosti  rozhodlo.  Tento  zámer  bol  riadne  zverejnený  v  súlade  so  zákonom.  Starosta 
prednieslo návrh uznesenia  a dal o ňom hlasovať.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 18/2015 zo dňa 27.8. 2015

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. 
176/11 trvalo trávnatý porast o výmere87m2 podľa návrhu GP č. 37/2014 vyhotoveného geodetom Ing. 
Vladimírom Kováčom Michalovi Hoffmannovi s manž.

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 mandátom3    ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-

Poslanci schválili uznesenie jednohlasne.

7. prejednanie podmienok  spolupráce ZOO

Starosta predložil poslancom dve zmluvy s investorom, ktorý má záujem vybudovať 
ZOO na pozemku obce Píla.   Poslanci  diskutovali  o  podrobnostiach zmluvy a prerokovali 
jednotlivé jej časti. 

Počas  prerokovávanie  tohto  bodu  sa  dostaliva  na  rokovania  aj  poslankyňa 
Danihelová.

Po ukončení diskusie starosta predniesol návrh na  uznesenie.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 19/2015 zo dňa 27.8. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení 

schvaľuje uzatvorenie zmluvy o spolupráci a zmluvy o zriadení vecného bremena (príloha č.3 a 4) so 
spoločnosťou J&D MEDIA, s.r.o. pre účely spoločného projektu vybudovania ZOO v nadväznosti na uznesenie 

OZ č. 1/2014 zo dňa 7.3. 2014



Počet poslancov s mandátom: 5

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom4    ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTI-

Poslanci schválili uznesenie jednohlasne.

7. rôzne(Vatra SNP, Píľanský občasník,wifi_pila)

Poslankyňa Vaňková navrhla schváliť odmenu pani knihovníčke. Po krátkej diskusii sa 
zhodli, že spôsob vyplatenia odmeny starosta prejedná s knihovníčkou.

Starosta pozval  prítomných na pálenie vatry SNP. Starosta navrhol pokryť priestor 
pred  obecným  úradom  signálom  wifi  z  obecného  pripojenia.  Po  spustení  skúšobnej 
prevádzky sa následne vyhodnotí prínos.

Starosta informoval o stave prípravy vydania Píľanského občasníka. 

8. záverečný

Starosta poďakoval poslancom a kontrolórke za účasť na zasadnutí OZ.

Zapísala:  Mgr. Filip Pudmarčík

Overili:

Mária Jurišová...............................................................

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


