
Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v  Píle dňa 11.09. 2020 o 1900 

hod.

Prítomní:, Mgr. Filip Pudmarčík, Jana Herchlová,  Ing. Emil Senneš, Peter Nemček

Ospravedlnení: - Mgr. Iveta Balejčíková – hlavná kontrolórka

Zapisovateľ: Radovan Mičunek

Overujú:   Jana Herchlová, Peter Nemček

Návrh programu:

1) odpovede na dopyty občanov(žiadosť o kúpu pozemku v majetku obce)

2) kontrola plnenia uznesení

3) informácie starostu obce

4) prerokovanie investičných projektov pre rok 2020

5) prerokovanie a schválenie rozpočtových opatrení

6) diskusia / rôzne (prerokovanie správy NKU)

7) 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  už na minulom zastupiteľstve predbežne súhlasili  s 
predajom, na základe čoho obec zverejnila zámer odpredaja v zmysle zákona. Starosta dal 
hlasovať pre každý predaj zvlášť. Pred hlasovaním prišiel poslanec Pudmarčík.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.  13/2020 zo dňa 11.9. 2020

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  KN-C: 
č.146/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 59m2 vedený na LV č.: 304 pani Ružene Kľúčikovej



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: 4

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

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.  14/2020 zo dňa 11.9. 2020

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  KN-C: č. 
176/12 trvalý trávnatý porast o výmere 45m2 vedený na LV č.: 164 Bc. Michalovi Hoffmannovi s manželkou

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: 4

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

Starosta informoval o písomnej sťažnosti p. Uhrína kvôli zanedbaniu starostlivosti o susedný 
pozemok. Obec bude tento podnet riešiť postúpením na vecne a miestne príslušný odbor 
okresného úradu Pezinok.

2. Kontrola plnenia uznesení

Starosta skonštatoval, že všetky uznesenia z ostatných rokovaní sú splnené, pričom niektoré 
sú  v  plnení.  V  plnení  je  uznesenie  z  minulého  OZ,  kde  OZ  požiadalo  hl.  kontrolórku  o 
vykonanie kontroly, ktorá zatiaľ neprebehla.

3. Informácie starostu obce

Starosta obce oboznámil poslancov o :

 ukončení odvolacieho konania v prospech obce v rámci konania ohľadom stavebného 
odpadu na Hamre

 projektu  wifi4EU  je  čiastočne  zrealizovaný  a  provizórne  spustený,  čaká  sa  na 
dokončenie hlavného prepoja z Hradu Červený Kameň

 zmena projektu rekonštrukcie požiarnej zbrojnice je v rukách projektanta

 získaná dotácia 1000,- € na dokončenie obecného rigola



 finišuje  sa  s  dokončením  kovaného  plotu  na  cintoríne,  použitie  práškovej  čiernej 
farby,  inštalácia  by  sa  mala  stihnúť  do  sviatku  všetkých  svätých,  bolo  potrebné 
dokúpiť ešte nejaký hutnícky materiál

 obec Píla získala dotáciu od UPSVaR na udržanie prac. miest v MŠ v hodnote necelých 
8 tisíc Euro.

 rekonštrukcia cesty a odvodňovacieho rigola za kostolom

 starosta podpísal za obec darovaciu zmluvu s rodinou Šípkovou o darovaní pozemku 
pod chodníkom do majetku obce Píla

4. Prerokovanie investičných projektov pre rok 2020

Starosta  oboznámil  poslancov  s  prijatými  ponukami  na  budovanie  obecného  rigolu  a 
dokončenia chodníkov na miestnom cintoríne. Na obe akcie prišli len dve ponuky z pôvodne 
oslovených 4 firiem. Obe najlacnejšie CP pochádzali od spoločnosti Služby Cífer, čo je obecný 
sociálny  podnik  obce  Cífer.  Po  diskusii  sa  poslanci  zhodli,  že  tieto  dve  investičné  akcie 
budeme realizovať ešte v tomto roku. 

5. prerokovanie a schválenie rozpočtových opatrení

Starosta predniesol  a  prečítal  zoznam rozpočtových položiek,  ktoré je  potrebné upraviť  v 
rozpočte vzhľadom na aktuálnu situáciu čerpania rozpočtu. Osobitne dal hlasovať o zmene 
rozpočtu v príjmovej časti, zmene rozpočtu vo výdavkovej časti a čerpanie rezervného fondu 
pre účely investičných akcií prerokovaných v bode 4 a 3.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.    15/2020 zo dňa 11.9. 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. II./2020. : 

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

Počet poslancov s mandátom: 4

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

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.    16/2020 zo dňa 11.9. 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. III./2020. : 

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

Počet poslancov s mandátom: 4



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

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.    17/2020 zo dňa 11.9. 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  použitie rezervného fondu na  úhradu kapitálových výdavkov 

 projekt obecného rigola   v sume 12 980€

 projekt dokončenia chodníkov na cintoríne 3 596€

 rekonštrukcia cesty při kostole do výšky  2 000 €

Počet poslancov s mandátom: 4

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

6. diskusia / rôzne (prerokovanie správy NKU)

Starosta  oboznámil  poslancov  o  ukončenej  kontrole  NKÚ  na  dodržiavanie  zákona  proti 

byrokracii.  Poslanci  sa  oboznámili  so  záverečnou  správou  z  kontroly  a  prijali  uznesenie, 

ktorým správu zobrali na vedomie.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.    18/2020 zo dňa 11.9. 20208  

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

berie na vedomie záznam o výsledku kontroly NKU v obci Píla

Počet poslancov s mandátom: 4

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

8. diskusia / rôzne

7. Záver
Starosta poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí OZ a ukončil rokovanie OZ.

Zapísal: Radovan Mičunek………................................…………….....

Overili:
Jana Herchlová…...…………..........................………………….......

Peter Nemček............................................……………………………….


