
Zápisnica č. 9/2011  zo zasadnutia OZ v Píle, konaného dňa 11.11.2011 na Obecnom úrade v Píle

   Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) otvoril a viedol starosta obce Mgr.RNDr.Ing.Radovan Mičunek, 
PhD. Skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné. Zasadnutia sa zúčastnili poslanci OZ: Katarína Kučerová, Dana 
Kschillová, Mgr.Filip Pudmarčík, PaeDr.Zuzana Vaňková, Marta Koleková.
Rokovania sa zúčastnila aj hlavná kontrolórka obce Mgr.Iveta Balejčíková.

Za zapisovateľku bola určená: Dana Kschillová.
Za overovateľov zápisnice boli určené: Katarína Kučerová a PaeDr. Zuzana Vaňková.

Zasadnutie OZ otvoril starosta obce, oboznámil prítomných s nasledovným programom, ktorý poslanci 
jednomyseľne schválili.

   1. Odpovede na dopyty občanov
   2. Informácie starostu obce

Povodeň- preplácanie
Postup prác, most pri p. Jurišovi
BVS- staré potrubie
Oprava miestnych komunikácií- Podhorská, Imrova lúka
Oprava lávky a úprava uličky k Lennerom
Použitie asfaltovej drte získanej obcou
Obecná knižnica
Správa o čiastočnej rekonštrukcii obecného rozhlasu a verejného osvetlenia
Oprava zábradlí na jestvujúcich mostoch a lávke

   3. Stanovenie orientačných odporúčaných cien pri predaji obecného majetku
   4. Žiadosti obyvateľov o kúpu pozemkov vo vlastníctve obce (p. Polakovič), stanovenie podmienok          predaja a 
ceny za m2 (Fandel, Seneš)
   5. Prerokovanie správy hl. Kontrolórky o vykonanej kontrole interných predpisov a VZN
   6. Prerokovanie a prijatie východísk pre tvorbu VZN o miestnych daniach a poplatkoch
   7. Diskusia, rôzne

   1. Odpovede na dopyty občanov

- do konania zasadnutia OZ nezaznamenalo žiadne dopyty zo strany občanov.

   2. Informácie starostu obce

- Povodeň- preplatenie záchranných prác v hodnote cca 152 000,-€ - stále nie je preplatené - starosta 
komunikoval s p.Radičovou, urgoval túto situáciu. Pani premiérka prisľúbila pomoc pri riešení tejto situácie.

-BVS – obec na základe prejaveného záujmu získala od firmy BVS staré potrubie vodovodu, ktoré bude môcť 
v budúcnosti využiť pre svoju potrebu.

- Most pri p.Jurišovi - postup prác - Doprastav doručil projekty, ktoré vypracovavala firma bezplatne pričom 
odhad nákladov cestnej komunikácie 10.000 eur, most 23.000 eur - sú to orientačné sumy - starosta dal projekt k 
nahliadnutiu. Obec má dostať v rámci programu revitalizácie krajiny 100.000 eur, ktoré sa môžu  použiť na 
infraštruktúru obce, nemusia sa použiť obecné peniaze. S výstavbou mosta sa začne na jar 2012. Klembový vzhľad 
bude zachovaný.

- Oprava miestnych komunikácií smer ,, Imrova lúka,,- použili sa prostriedky zo zbierky občianskeho združenia 
,,Priatelia Píly" , - JUDr.Pavol Mičunek a spol. - obec prispela sumou 1.000 eur, plánuje dať asfaltovú drť smerom k 
novostavbám rodinných domov.

-Lávka cez potok smerom k Lennerom navýšená o 1/2m, ulička sa plánuje vysypať asfaltovou drťou, podobne aj 



prístupové cesty k Hoffmannom a Kaštýlom. Asfaltová drť ja zložená na Hámri.

- Obecná knižnica - zakúpili sa koberce a podlahoviny od firmy  TREND, získali sme zľavu 30%. Pracuje sa na 
sťahovaní kníh. Do 31.12.2011 treba vypracovať projekt na dotáciu z Ministerstva kultúry (zariadenie, nový 
počítač).

- Správa o čiastočnej rekonštrukcii obecného rozhlasu a verejného osvetlenia - starosta našiel firmu na internete 
na LED svetlá, cenová ponuka 180 eur s 5- ročnou zárukou- mali by byť do Vianoc(objednaných bolo na skúšku 
6ks), staré reproduktory sa vymenili za nové.

- Oprava zábradlí na mostoch a lávke - dostali sme cenovú ponuku od firmy Lukaša Konika v sume 1.380 eur. Na 
vrchný most sa ponúkol p.Ravas bezplatne.

   3. Stanovenie orientačných odporúčaných cien pri predaji obecného majetku

      Poslanci sa dohodli, že bude akceptovaný predložený návrh starostu obce pričom bude v blízkej dobe schválený 
ako doplnok k zásadám hospodárenia obce Píla.

   4. Žiadosti obyvateľov o kúpu pozemkov vo vlastníctve obce

- prišla žiadosť od p.Polakoviča - chce si potiahnuť elektrinu k pozemku. Chatu a pozemok pod chatou má v 
osobnom vlastníctve, ostatné je obecné a Štátnych lesov.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 23/2011 zo dňa 11.11. 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) 

za nasledovných podmienok:

p. Polakovič dá vypracovať na vlastné náklady geometrický plán predmetného územia,

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 5 ZA- 4 _/ZDRŽ-___/PROTI-1 (p. Pudmarčík)

- ďalej sa prejednávali odpredaje p. Senešov a p. Fandelovi kde boli schválené nasledovné 
uznesenia.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 24/2011 zo dňa 11.11. 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 predaj obecného majetku podľa §9a ods. 8 písm. e) hodného

osobitného zreteľa (susediaci pozemok, nízka výmera) 

p. Fandelovi s manž. S výmerou 47m2 podľa geometrického plánu za cenu 10€/m2 

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

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 25/2011 zo dňa 11.11. 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 predaj obecného majetku podľa §9a ods. 8 písm. e) hodného

osobitného zreteľa (susediaci pozemok, nízka výmera) 

p. Senešovi s manž. O výmere 38m2 podľa geometrického plánu za cenu 10€/m2 

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

   5. Prerokovanie hl.kontrolorky o vykonanej kontrole interných predpisov a VZN

- interné predpisy sú prijaté, treba ich zaktualizovať, rovnako aj povodňový plán obce, v podstate je všetko v 
poriadku.

      Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 26/2011 zo dňa 11.11.2011
Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe § 18d) a e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov ako aj v zmysle Plánu kontrolnej činnostina II. polrok 2011

1. berie na vedomie
Správu o kontrole interných predpisov a VZN.

2. ukladá:
Obecné zastupiteľstvo ukladá dopracovať aktualizáciu zostávajúcich interných predpisov v 
zmysle Prílohy č. 1 a následne vykonať kontrolu plnenia.

Hlasovanie: ZA- 5, ZDRŽ-/, PROTI-/

   6. Prerokovanie a prijatie východísk pre tvorbu VZN o miestnych daniach a poplatkoch

- lehoty na prvotné a potom na následné schválenie
- nastavenie, ktoré je momentálne, je nesprávne - chatári platia viac ako domáci. Dá sa ísť systémom množstevného 
zberu, alebo na osobu. Pri množstevnom zbere by vychádzala jedna nádoba na 60€/rok  čo by bolo pre seniorov 
priveľkou záťažou. Poslanci sa dohodli, že vzhľadom na infláciu sa zvýšia ceny miestnych daní o 5%, čo 
korešponduje s nárastom inflácie za ostatné dva roky.  Tiež bola zhoda na zachovaní systému platieb za komunálny 
odpad na osobu, pričom tieto poplatky sa zvyšovať nebudú.

   7. Diskusia, rôzne

Mikuláš pre deti- Katarína Kučerová našla na internete niekoľko ponúk, telefonicky sa s organizátormi spojí, zistí 
cenovú ponuku. Predpokladaný termín je 5.12.2011 v Osvetovej besede.

Starosta obce prišiel z návrhom na vydávanie miestneho občasníka- rozprúdila sa o tom diskusia.

Na záver zasadnutia OZ sa starosta poďakoval poslancom a p.Kontrolórke za účasť.

Overovatelia:

Katarína Kučerová ...........................................................

PaeDr. Zuzana Vaňková...................................................

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

starosta obce

      Mgr.RNDr.Ing.Radovan Mičunek,PhD.


