
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Píle, konaného dňa 1.9.2011 na Obecnom úrade v Píle 

 Otvorenie zasadnutia,  zvolenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) otvoril a viedol starosta obce  Mgr. RNDr. Ing. Radovan 

Mičunek, PhD.  Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Zasadnutia sa zúčastnili 

poslanci OZ: Katarína Kučerová, Dana Kschillová, Mgr. Filip Pudmarčík, PaeDr. Zuzana Vaňková. 

Neprítomná: Marta Koleková.

Rokovania sa zúčastnil hlavný kontrolór obce p. Balejčíková.

Za zapisovateľku bola určená Katarína Kučerová.

Za overovateľov zápisnice boli určení:  Dana Kschillová a Mgr. Filip Pudmarčík 

Rokovanie OZ pokračovalo po odhlasovaní  nasledovného programu:

1. Informácie starostu obce  

Povodne, štatistiky, preplácanie

pamätník, vatra 

2. Žiadosti obyvateľov o kúpu pozemkov  vo vlastníctve obce  

3. Vzatie na vedomie  stanovisko záverečnému účtu  

4. Smernica o sťažnostiach  

5. Správa o kontrola sťažností  

6. Diskusia - rôzne  

7. Záver   

ZA- 4 ZDRŽ-___/PROTI-___

1. Informácie starostu obce

Povodne, štatistiky, preplácanie 

Zosumarizované všetky škody na obecnom majetku a na majetku obyvateľov, oporný múr 

vyčísľuje  Bratislavský samosprávny kraj  odhadovaná suma je cca 3,9 mil €, okrem horného 

oporného múra vznikne aj cca 150 m nového chodníka.

Plánuje sa robiť prekládka vodovodu, v budúcnosti je možnosť využitia starého potrubia na vodnú 

elektráreň. 

Oprava úseku pri p. Jurišovi, úsek pri mlyne. Doprastav realizuje zadarmo projekt  na most, 

plánované je stihnúť opravy do zimy.

Štatistiky, preplácanie

Škody FO boli spolu vyčíslené 986 457  €  verifikačná komisia po zasadnutí tieto škody verifikovala na 508 

000 €



Škody PO 6 000 €, verifikované v rovnakej výške

Škody obce na obecnom majetku   vo výške cca 163 000 € ( mobiliár obce 3 000 €, miestne komunikácie 

60 000 €, čistička 500 €, mosty 46 000 €, verejné osvetlenie 3 500 €, revitalizácia verejnej plochy 32 500 €, 

autobusová čakáreň 2 500 €, lávka a úsek pri p. Lennerovi 8 000 €, rozhlas 3 000 €, trvalo trávnaté porasty 

4 000 €).

Záchranné práce  vyčíslené na 152 185 €, náklady by mal prefinancovať štát.

Pamätník, vatra 

Neúspešná žiadosť MVSR o zaplatenie repliky pamätníka, rekonštrukcia pamätníka  stála 602 €. 

Vatra - obec zabezpečila predávanie cigánskej pečienky.

Poďakovanie p. Vaňkovej starostovi obce za organizáciu a priebeh  podujatia.

2. Žiadosti obyvateľov o kúpu pozemkov  vo vlastníctve obce

Na obecný úrad boli doručené tri žiadosti o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce.  

Žiadosť p. Fandla bola prerokovaná na predchádzajúcom zastupiteľstve, spravený geom. plán. 

P. Seneš žiada o odkúpenie časti pozemku v uličke pri p. Lennerovi.

Manželia Hózoví žiadajú o odkúpenie pozemku v okolí kostola, čím plánujú vytvoriť súkromné parkovisko. 

Podľa vyjadrenia zastupiteľstva obce pred kostolom treba zachovať parkovacie miesta.  Pozemok sa môže 

upraviť na parkovanie s tým, že bude slúžiť na parkovanie aj pre ostatných občanov.  Pozemok zostane vo 

vlastníctve obce, OZ súhlasí z odpredajom pozemku podľa revidovaného nákresu.

  

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 20/2011 zo dňa 2.9.  2011

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 

schvaľuje spôsob predaja obecného majetku podľa §9a ods. 8 písm. e) hodného

osobitného zreteľa (susediaci pozemok, malá výmera)

za nasledovných podmienok:

p. Fandel – bez podmienok

p. Seneš dá vypracovať na vlastné náklady geometrický plán predmetného územia, pričom musí dodržať 

minimálnu šírku uličky pre peších 2m.

Manželia Hózoví dajú vypracovať na vlastné náklady geometrický plán predmetného územia, pričom 

dodržia revidovaný nákres podľa OZ.

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



3. Vzatie na vedomie  stanovisko záverečnému účtu

P. kontrolórka požiadala OZ o stanovisko k záverečnému účtu. 

Výsledok hospodárenia je schodok 1 220,- €, ktorý musí byť vyrovnaný z rezervného fondu, celkový stav 

hospodárenia obce je -164 330,- €, čo je vykryté finančnými operáciami, nakoľko obec zobrala úver, 

Rozpočet nie je vyrovnaný.

Po metodickej stránke je rozpočet v poriadku, je v súlade so zákonom. 

Záverečný účet bol zverejnený na stránke obce.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v     Píle č.  21/2011 zo dňa  2.9. 2011  

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

schvaľuje záverečný účet obce Píla za rok 2010

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

4. Smernica o sťažnostiach

P. kontrolórka Balejčíková vykonala kontrolu sťažností za r. 2010 neboli evidované žiadne sťažnosti. Bolo 

zistené, že nebola zavedená evidencia sťažností. Tento nedostatok bol odstránený, bola zavedená kniha 

evidencie sťažností, ktorej súčasťou je zaktualizovaná smernica o sťažnostiach.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v     Píle č.  22/2011 zo dňa  2.9. 2011  

Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe § 11  zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení zmien 

a doplnkov a v zmysle platných zásad hospodárenia obce Píla:

schvaľuje smernicu pre postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a kontrole 

vybavovania žiadostí FO a PO v podmienkach samosprávy obce Píla.

berie na vedomie správu o kontrole stavu vybavovania sťažností a petícií v podmienkach obce za 
rok 2010.

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

5.Správa o kontrola sťažností

prerokovaná v rámci bodu 4

6.Diskusia- rôzne

Knižnica- dodanie regálov v dobe 1-4 týždne, knižnica je vymaľovaná, doriešiť treba vstupné dvere.



Park- údržba parku, zákaz vodenia psov do parku – park je znečistený fekáliami a odpadkami (ohorky z 

cigariet, sklo, iný odpad), prejednanie udržiavania čistoty s majiteľom Krčmy pod hradom.

Výveska pri hornej zastávke - podľa cenovej ponuky, zastupiteľstvo túto požiadavku v budúcnosti prerokuje.

7.Záver

Poďakovanie poslancom za účasť na zasadnutí OZ.

Overovatelia:

Dana Kschillová ….........................................

Mgr. Filip Pudmarčík …..................................

…....................................................

starosta obce  

Mgr. RNDr. Ing. Radovan Mičunek, PhD.


