Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Píle dňa 30.06. 2020 o 1900
hod.
Prítomní:, Mgr. Filip Pudmarčík, Jana Herchlová, Ing. Emil Senneš,
Ospravedlnení: - Peter Nemček, Mgr. Iveta Balejčíková – hlavná kontrolórka
Zapisovateľ: Radovan Mičunek
Overujú: Mgr. Filip Pudmarčík, Ing. Emil Senneš,

Návrh programu:
1) odpovede na dopyty občanov(žiadosť o kúpu pozemku v majetku obce)
2) kontrola plnenia uznesení
3) informácie starostu obce
4) schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
5) prerokovanie a schválenie rozpočtových opatrení
6) schválenie plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky
7) vyradenie hnuteľného majetku
8) diskusia / rôzne
9) záver
Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Následne predniesol návrh
programu podľa pozvánky a vyzval poslancov na návrhy zmien alebo doplnení programu.
Nakoľko neboli predložené žiadne doplňujúce návrhy starosta dal hlasovať o programe v
zmysle predloženého návrhu.
Hlasovanie: za -3 proti -0 zdržali sa-0
1. Odpovede na dopyty občanov
Na obec boli doručené 2 písomné dopyty, jeden sa obracia na obec so žiadosťou o
kúpu stavebného pozemku a druhý je žiadosť o kúpu pozemku v majetku obce pri cintoríne,
ktorý je v užívaní žiadateľky. Poslanci predbežne vyslovili súhlas s budúcim predajom.
2. Kontrola plnenia uznesení

Starosta skonštatoval, že všetky uznesenia z ostatných rokovaní sú splnené, pričom niektoré
sú v plnení.
3. Informácie starostu obce
Starosta obce oboznámil poslancov o :


prebiehajúcom odvolacom konaní v rámci konania ohľadom stavebného odpadu na
Hamre



nové možnosti realizácie projektu wifi4EU



oboznámil poslancov o podaní majetkového priznania do podateľne obecného úradu,
pričom dokument je zverejnený a dostupný na obecnej webovej stránke



zmene projektu rekonštrukcie požiarnej zbrojnice



o pokračujúcich prácach na lokalite pri Hámri, potreba hydrotechnického výpočtu pre
zmenu druhu pozemku z vodnej plochy



možnosti spolupráce s BVS na projekte odkanalizovania obce Píla

4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
OZ sa oboznámilo so stanoviskom hl. Kontrolórky k záverečnému účtu. Nakoľko neboli k tomuto
bodu žiadne doplňujúce otázky, starosta dal hlasovať o prijatí nasledovného uznesenia.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 9/2020 zo dňa 30.6. 2020
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 2019

b,

schvaľuje : záverečný účet obce Píla za rok 2019 a použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu vo
výške 15 939,88 €

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

5. prerokovanie a schválenie rozpočtových opatrení
Starosta oboznámil poslancov o vývoji hospodárenia obce v súvislosti prijatým rozpočtom a navrhol
prijať rozpočtové opatrenia na úpravu schváleného rozpočtu tak aby rozpočet súhlasil so skutkovým
stavom. Starosta vysvetlil poslancom jednotlivé položky a dal o zmenách hlasovať:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 10/2020 zo dňa 30.6. 2020
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./2020. :
zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti v zmysle predloženého návrhu (príloha č.1)
Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3

ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-

6. schválenie plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky
Starosta obce informoval poslancov o zverejnení plánu kontrolnej činnosti a vyzval poslancov na
návrhy na doplnenie kontroly. V diskusii sa poslanci zhodli na zaradenie tématickej kontroly s cieľom
preverenia súladu prijatých uznesení o predajoch a kúpach nehnuteľného majetku a zmien na listoch
vlastníctva obce. Starosta dal hlasovať o takto rozšírenom uznesení.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 11/2020 zo dňa 30.6. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení
schvaľuje



plán kontrolnej činnosti hl. Kontrolórky pre 1I. Polrok 2020



návrh na tématickú kontrolu nehnuteľného majetku obce vrátane prírastkov a úbytkov za
ostatné 2 roky

Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3

ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-

7. vyradenie hnuteľného majetku
Starosta oboznámil poslancov o skutočnosti, že z dvoch vozidiel Praga V3S sa poskladalo
jedno pojazdné vozidlo a z toho dôvodu druhé vozidlo zostalo neupotrebiteľné a starosta ho
navrhuje vyradiť z majetku obce.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 12/2020 zo dňa 30.6. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení
schvaľuje vyradenie drobného hmotného majetku obec(vozidlo Praga V3S)
Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3 ZA- 3_/ZDRŽ-___/PROTI-

8. diskusia / rôzne
Starosta vysvetlil poslancom dôvody, pre ktoré sa obec rozhodla pre zmenu projektu
požiarnej zbrojnice. Cieľom je zmeniť projekt tak aby namiesto bagrovania dvora sa
vybagrovaný priestor použil na stavbu väčšej budovy PZ. Tým sa dosiahne zmysluplnejšie

využitie poskytnutých prostriedkov a výsledný efekt bude mať zásadný pozitívny prínos k
funkčnosti DHZ. Starosta ozrejmil aké kroky robí obec pre realizáciu tejto zmeny.
Poslankyňa Herchlová predniesla dotaz ohľadom opätovnej funkčnosti knižnice. Starosta
prisľúbil, že dozrie na skoré dokončenie knižnice.
Starosta otvoril diskusiu o možnosti dokončenia rigola a chodníkov na cintoríne z vlastných
zdrojov. V rámci diskusie sa OZ dohodlo, že predmetné stavby sa dajú neceniť aj iným
dodávateľom a potom sa rozhodne na základe najnižšej ponuky, či sa na to uvoľnia financie z
rezervného fondu.
Starosta oboznámil poslancov o prebiehajúcom výberovom konaní na post riaditeľky MŠ Píla.
7. Záver
Starosta poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí OZ a ukončil rokovanie OZ.
Zapísal: Radovan Mičunek………................................…………….....
Overili:
Mgr. Filip Pudmarčík …...…………..........................………………….......
Ing. Emil Senneš............................................……………………………….

