
Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Píle dňa 27.10. 2016 o 19.00
hod.

Prítomní: PaedDr. Zuzana Vaňková, Mária Jurišová, Ing. Magdaléna Danihelová, Mgr. Iveta 
Balejčíková

Ospravedlnení: Mgr. Filip Pudmarčík, Iveta Koleková

Zapisovateľka: PaedDr. Zuzana Vaňková

Overujú: Mária Jurišová, Ing. Magdaléna Danihelová

Program:

1. Odpovede na dopyty obyvateľov

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Informácie starostu obce

4. Schválenie rozpočtových opatrení

5. Riešenie priestorov - Hámra

6. Záver

Zápisnica

Starosta obce dal poslancom schváliť návrh programu (pozri hore) a určil zapisovateľa 
a overovateľov zápisnice.

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

1. Odpovede na dopyty občanov

Pani Gabriela Vlčeková opätovne podala žiadosť o umiestnenie lampy pouličného osvetlenia 
v hornej časti obce, starosta chce lampu inštalovať pri priaznivom počasí o mesiac.

2. Kontrola uznesení

Na predchádzajúcom OZ neboli prijaté žiadne uznesenia. Jediné uznesenie, ktoré je ešte stále
v plnení je zo dňa 28.6 – stav je bez zmeny. 

Uznesenia sú zverejnené na internetovej stránke obce.

3. Informácie starostu obce

 PRV – výzva č. 74



Výzva bola  zrušená,  chceli  sme rekonštruovať  budovu Obecného úradu.  V tomto roku  sa
preto budova OÚ nebude ďalej riešiť. Možnosťou je vyhlásenie novej výzvy v budúcnosti, pri
ktorej môžeme použiť už vypracovanú dokumentáciu.

 Projekt Obnovy dediny

Starosta  požiadal  v rámci  projektu  Obnovy  dediny  v limite  do  5000  Eur  o financie  na
projektovú  dokumentáciu  revitalizácie  jarku  na  dažďovú  vodu  v centre  obce.  Starosta
požiadal o 3000 Eur na uvedenú dokumentáciu a dnes doporučene poslal poštou. 

 Dom smútku

Prebehla rekonštrukcia elektriny na Dome smútku, bude sa robiť revízia elektriny, pripravuje
sa jeho kolaudácia, stavba bola povolená ešte v roku 1992.

 Kolaudácia drobných objektov 

Starosta plánuje skolaudovať aj drobné objekty – studničku, autobusové čakárne na Hámre
a v Kolónii, altánok pri žliabku.

 Výmena ČOV

Prebehla výmena ČOV pre Obecný úrad bližšie k potoku. Treba ešte urobiť terénne úpravy.

 4. Schválenie rozpočtových opatrení

Pani Hoffmannová pripravila rozpočtové opatrenie pre rok 2016 pre príjmy a výdavky.  

Príjmy: Transfer 60 000 Eur na rekonštrukciu OÚ sa nebude realizovať – úprava na hodnotu 0
Eur. Nerealizoval sa ani odpredaj drobných pozemkov v hornej časti obce  - bývalý náhon na
mlyn. Obec tiež nemá žiaden príjem z dane za ubytovanie. Zvýšil sa príjem z dividend BVS na
717 Eur. Vyšiel projekt cez BSK na husličky pre Patrika Petráša - trio Petrášovci vo výške 750
Eur. Obec mala príjem 800 Eur z ocenenia Dedina roka, suma sa použila na nákup kotla. Malé
zmeny sú i v príjmoch za voľby a tiež z jedného projektu pre zamestnancov cez úrad práce.

Výdavky:  Zmeny  sú  vo  všeobecnom  materiáli,  pohonné  hmoty  a údržba  kosačky,  údržba
výpočtovej techniky, verejná zeleň, propagácia, reklama, inzercia, oporný múrik pri p. Cárovi
– spolufinancovanie, špeciálne služby – CNS Eurogrant, poistenie budovy, nákup pozemkov
pod chodníkom sa tiež nerealizoval. 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 7/2016 zo dňa 27.10. 2016

Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle §9 a §11 odsek 4, písmena b) zákona 369/ 1990 zbierky
zákonov  o obecnom zriadení  v platnom znení  v  súlade  so  zákonom  583/2004  a zákonom
523/2004 Z.z. schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2016 zmeny rozpočtu v príjmovej časti v
zmysle predloženého návrhu  (príloha č.1).

Počet poslancov s mandátom: 5



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

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 8/2016 zo dňa 27.10. 2016

Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle §9 a §11 odsek 4, písmena b) zákona 369/ 1990 zbierky
zákonov  o obecnom  zriadení  v  súlade  so  zákonom  585/2004  a zákonom  523/2004  Z.z.
schvaľuje  rozpočtové  opatrenie  č.  3/2016  zmeny  rozpočtu  vo  výdavkovej  časti  v  zmysle
predloženého návrhu  (príloha č.2)

Počet poslancov s mandátom: 5

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

5. Riešenie priestorov - Hámra

Starosta  obce  predložil  prítomným  poslancom  dva  rôzne  návrhy  –  geometrické  plány  -
rozdelenia priestorov Hámry na stavebné pozemky. Návrhy počítajú s výstavbou rodinných
domov  s rôznou  výmerou  pozemkov,  ktorých  je  momentálne  v obci  málo.  Počíta  sa
s výstavbou 8 – 10 rodinných domov. V priestoroch by bola aj ČOV a zberný dvor.

Všetky  detaily  vysvetlil  poslancom,  priestor  medzi  Hámrou  a už  zastavanou  lokalitou  za
Majerom by bola oddychová zóna s parkovou úpravou, plánované je tam i ihrisko, cvičebné
stroje, amfiteáter s pódiom, kolková dráha. 

V prvej  fáze  by  sa  mohla  riešiť  zástavba  rodinných  domov.  Starosta  požiadal  poslancov
o výber  z predložených  návrhov  rozdelenia  pozemkov.  Poslanci  mali  výhrady  k radovej
zástavbe na niektorých pozemkoch, tiež k veľkým veľkostným rozdielom v parcelách.

Výstavbu starosta predpokladá v časovom horizonte niekoľkých rokov. 

6. Záver

Starosta poďakoval poslancom a kontrolórke za účasť na zasadnutí OZ.

Zapísala: PaedDr. Zuzana Vaňková....................................

Overili:

Mária Jurišová  ...............................................................

Ing. Magdaléna Danihelová........................................................


