
Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v  Píle dňa 26.04. 2019 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
2) kontrola plnenia uznesení
3) informácie starostu obce
4) schválenie predaja drevnej hmoty na základe výsledkov obchodnej 

verejnej súťaže
5) prerokovanie možnosti vykúpenia predkupného práva na pozemky 

171/38 a 171/42
6) diskusia / rôzne 
7) záver

Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Následne predniesol návrh 
programu podľa pozvánky a vyzval  poslancov na návrhy na zmeny a doplnenie programu 
rokovania. Nakoľko neboli vznesené iné návrhy na zmeny či doplnenia starosta dal hlasovať o 
programe.

Hlasovanie:  za -3   proti -0    zdržali sa-0

1. Odpovede na dopyty občanov

Starosta oboznámil prítomných o požiadavke prevádzkovateľa pohostinského zariadenia o 
príspevok na  kultúrny  program pri  príležitosti stavania  mája.  Po krátkej  diskusii  poslanci  
hlasovaním odsúhlasili 50€ ako príspevok na kultúrny program na 1. mája.

2. Kontrola uznesení

Starosta postupne oboznámil poslancov s prijatými uzneseniami a skonštatoval,  že všetky 
uznesenia z ostatného rokovania sú splnené.

3. Informácie starostu obce

Starosta  obce  oboznámil  poslancov  o  schválenom  projekte  z  BSK  z  pôvodne  žiadaných 
12000,-€  nám  bolo  schválených  10  000,-€.  Ďalej  informoval  o  príprave  projektu 
rekonštrukcie obecného úradu. Tiež informoval o potrebe prijatia preklenovacieho úveru na 
tento  projekt.  Posledná  informácia  sa  týkala  úvahy,  či  má  zmysle  podávať  žiadosť  na 
kamerový systém, nakoľko podmienky sú šité na veľké mestá a menej rozvinuté regióny. 



Starosta ešte zváži, či bude projekt podávať. Diskusia sa dotkla aj problematiky odpadov a  
potreba zvýšenia separácie. Bolo dohodnuté, že sa uskutoční stretnutie s občanmi. 

Starosta  tiež  informoval,  že  je  podaná  žiadosť  na  rekonštrukciu  multifunkčného 
ihriska, je úplná a bude predložená na posúdenie komisie.

4. schválenie predaja drevnej hmoty na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže

Starosta obce oboznámil  poslancov s  výsledkami obchodnej  verejnej  súťaže,  kde v rámci 
komisie  boli  aj  samotní  poslanci.  Objasnil  rokovanie  s  úspešným  uchádzačom,  ktorý 
akceptoval  sumu  29,-€  za  1m3  dreva.   Starosta  prečítal  návrh  uznesenia  a  dal  o  ňom 
hlasovať.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.    6/2019 zo dňa 26.4. 2019  

Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle 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 zásad hospodárenia obce Píla

 schvaľuje  odpredaj drevnej hmoty na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže za cenu 29€/m3

Počet poslancov s mandátom: 4

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

Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

5. prerokovanie možnosti vykúpenia predkupného práva na pozemky 171/38 a 171/42

Starosta informoval o problematike predkupného práva a možnosti jeho odpredaja. Po komunikácii s  
prípadnou  záujemkyňou  sa  maximálna  ponuka  z  jej  strany  ustálila  na  10  000,-€.  Vzhľadom  na 
alternatívne  riešenie  nájomnej  zmluvy,  pri  ktorej  by  obec  nezískala  nič  sa  javí  táto  ponuka  ako 
vyhovujúca. Starosta predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.    7/2019 zo dňa 26.4. 2019  

Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení v súlade so 
zákonom 138/1991 Zb. v znení zákona 258/2009 Z.z o majetku obcí  a zásad hospodárenia obce Píla

 schvaľuje  zrušenie ťarchy predkupného práva na LV 297 v k.ú. Píla za odplatu 10 000,-€

Počet poslancov s mandátom: 4

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

6. diskusia / rôzne

Starosta predniesol do bodu rôzne myšlienku podania projektu do nadácie Revia. Otvoril 
diskusiu o prípadných nápadoch na projekt, ktorý by sa dal zaslať na danú otvorenú schému. 
Na návrh poslancov starosta preverí možnosť podpory projektu na zájazd pre seniorov do 



Píly v inom okrese.  Starosta informoval o zriadení vrstiev do aplikácie Mapy Slovakia, ktoré 
obec využíva ako podklady pre svoju činnosť. Pri tejto diskusii padol návrh na vyrobenie čísiel 
k označeniu svetelných bodov verejného osvetlenia v obci. 

Starosta tiež informoval o ponuke pána Ilavského na nahrávanie zastupiteľstiev, na čo 
poslanci reagovali negatívne a jednohlasne odmietli takúto ponuku.

Starosta sa opýtal prítomných či by chceli predniesť nejakú tému v rámci rôzneho. 
Poslankyňa Herchlová sa dopytovala na objednávku stoličiek do besedy a tiež režimu 
fungovania osvetovej besedy a stav projektu kompostérov. Starosta odpovedal, že 
kompostéry by mali dodať v najbližších dňoch.

Starosta pozval poslancov na stavanie mája 30.4.

7. Záver

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

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

Overili:

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

Ing. Emil Senneš............................................……………………………….


