
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo  dňa 26.06.2015

Zúčastnení poslanci: Ing. Magdaléna Danihelová, , Mária Jurištová,  Iveta Koleková, 
PaedDr. Zuzana Vaňková

Prizvaná: hlavná kontrolórka obce Mgr. Iveta Balejčíková
Ospravedlnený: Mgr. Filip Pudmarčík

Za zapisovateľa bola určená: Ing. Magdaléna Danihelová
Za overovateľov zápisnice boli určení: Marta Koleková a PaedDr. Zuzana Vaňková

Starosta obce privítal zúčastnených na zasadnutí Obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že 
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné  a predniesol návrh programu zasadnutia:

1) odpovede na dopyty občanov
2) kontrola uznesení
3) informácie starostu obce
4) úpravy rozpočtu – rozpočtové opatrenia
5) záverečný účet obce Píla za rok 2014
6) rôzne
7) záver

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

1) Odpovede na dopyty občanov
Starosta oboznámil poslancov s listom p. Janíčkovej, kde p. Janíčková žiada o splátkový 
kalendár pri odkúpení obecného pozemku (Výzva Obecného úradu na vysporiadanie 
a odkúpenie obecného pozemku, ktorý prechádza cez pozemok p. Janíčkovej a priľahlé 
pozemky.)  Poslanci súhlasili s odoslaním návrhu na splátkový kalendár.
Starosta predniesol sťažnosť občanov na vysadenie stromov v koryte potoka, ktoré zrealizoval
p. Líberčan. Starosta oznámil poslancom, že predmetná sťažnosť bude postúpená 
Slovenskému vodohospodárskemu podniku, šp. ako správcovi povodia rieky Gidra.
Starosta prečítal list od manželov Uhrinových, kde sa sťažovali na neupravený zarastený  
susedný pozemok. Majiteľovi pozemku bude zaslaná výzva na odstránenie náletových drevín 
a úpravu pozemku. V tomto znení bude zaslaná výzva i p. Skalákovi, ktorého pozemok je 
takisto neupravený.

2) Kontrola uznesení 
Starosta informoval poslancov o splnení Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Píle č. 12/2015
zo dňa 27.5. 2015. Úver bol prijatý a následne aj čerpaný v zmysle Uznesenia Obecného 
zastupiteľstva. 

3) Informácie starostu obce
Starosta obce informoval poslancov, že dňa 25.06.2015 prebehla kolaudácia vybudovaného 
Náučného chodníka pod Červeným kameňom dozorným orgánom bez vád a nedorobkov.  



Pri kontrole čerpania projektu bolo zo strany dozorného orgánu  z prefinancovania vyňaté 
použitie dvoch dopravných značiek (iné typové označenie dopravných značiek ako v projekte)
a nesprávne zrealizovaný hospodársky prejazd. Hospodársky prejazd si dodávateľ stavby 
DUVYSTAV s.r.o. neobhájil zrealizovanie, a tak bude hodnota prejazdu z ich strany  
dobropisovaná. 
Starosta oznámil, že  postúpi vybudovanie prechodu a ostrovčeka v ceste pre chodcov v 
križovatke na Červený kameň, na Regionálnu správu ciest.
Starosta oboznámil poslancov so schválením dotácie Bratislavského samosprávneho kraja na 
materskú školu vo výške 4.000,– EUR. Dotácia by mala byť použitá na zateplenie, fasádu 
a ČOV. 
Starosta informoval poslancov, že obec prihlásil do súťaže „Dedina roka“. Do obce zavítala 
komisia z tejto súťaže, pre ktorú bol pripravený program detí z MŠ, prehliadka obce, návšteva
Kamennej pivnice pod Červeným Kameňom a kultúrny program súrodencov Petrášových. 
Starosta skonštatoval, že Nadácia SPP zverejnila projekt SPPoločne,  kde  obce môžu postúpiť
svoj projekt na zlepšenie života v obci, ale bohužiaľ obec Píla si pravdepodobne tento projekt 
nemôže zažiadať, nakoľko zmenila dodávateľa plynu. 

4) Úpravy rozpočtu – rozpočtové opatrenia
Starosta obce oboznámil poslancov s úpravy rozpočtu obce v príjmovej a výdavkovej časti, 
ktorí ho následne schválili v znení: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 13/2015 zo dňa 26.6. 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. II./2015. : zmeny rozpočtu v príjmovej časti v zmysle 
predloženého návrhu (príloha č.1)

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

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 14/2015
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. III./2015. : zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti v zmysle 
predloženého návrhu (príloha č.2)

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

5) Záverečný účet obce Píla za rok 2014
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Iveta Balejčíková predniesla svoje stanovisko k záverečnému 
účtu  obce a doplňujúce informácie. Záverečný účet obce bol bez výhrad hlavnej kontrolórky. 
Poslanci zobrali na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky a schválili záverečný účet obce 
Píla za rok 2014.



Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 15/2015 zo dňa 26.6. 2015
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
b, schvaľuje : záverečný účet obce Píla za rok 2014

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

6) Rôzne 

Starosta obce informoval a pozval poslancov i občanov na hody, ktoré sa budú konať 
v termíne 4. – 5. júla 2015. V sobotu sa uskutoční futbalový turnaj o pohár starostu obce, 
v nedeľu sv. omša a poobede exhibičný zápas „Ženatí vs. Slobodní“, budú  pripravené i 
atrakcie pre deti.

7) Záver : Diskusia
Nakoľko sa do diskusie neprihlásil nikto, starosta obce poďakoval poslancom za účasť a 
ukončil zasadnutie OZ

V Píle dňa 26.06.2015

Overovatelia: Zapisovateľ:

............................................... .................................................

...............................................


