
Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Píle dňa 6.11. 2015 o 18.00 hod.

Prítomní: Mgr. Iveta Balejčíková – hlavný kontrolór obce,  Mgr. Filip Pudmarčík, PaedDr. 
Zuzana Vaňková, Mária Jurišová

Ospravedlnení: Ing. Magdaléna Danihelová, Iveta Koleková

Zapisovateľka: PaedDr. Zuzana Vaňková

Overujú: Mária Jurišová, Mgr. Filip Pudmarčík

Program:

1. Odpovede na dopyty obyvateľov

2. Kontrola uznesení

3. Informácie starostu obce

4. Úprava rozpočtu a rozpočtové opatrenia 

5. Prejednanie podaných žiadost

6. Projekt nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi.

7. Prejednanie spôsobu odpredaja R. Mosoriakovi

8. Diskusia, rôzne

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 obyvateľov

Neboli doručené žiadne otázky.

2. Kontrola uznesení

Starosta  skonštatoval,  že  všetky  uznesenia  sú  splnené.   Išlo  o dve  uznesenia  týkajúce  sa
úpravy  rozpočtu,  schválenie  predaja  obecného  majetku  p.  Michalovi  Hoffmannovi  s
manželkou,  uznesenie  o spoločnom  postupe  o ZOO,  uznesenie  o predbežnom  súhlase
Tomášovi Mosoriakovi.



Jediné uznesenie, ktoré je ešte stále v plnení je o vstupe do MAS, ktorá ešte stále nevznikla.

Uznesenia sú zverejnené na internetovej stránke obce.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 21/2015 zo dňa 6.11.2015

Obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona 369/1990 o obecnom zriadení  v platnom znení berie
na vedomie kontrolu  plnenia uznesení.

Počet poslancov s mandátom: 5

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

3. Informácie starostu obce

 Kompostovanie

Starosta plánuje vstup do projektu na separovanie biologicky rozložiteľných odpadov

 Program rozvoja vidieka

Vyšli tri nové výzvy na rôzne zámery pre obce do 1000 obyvateľov aj v Bratislavskom kraji,
napr. na drobnú infraštruktúru, cesty, chodníky, turistické značenia.

Uzávierka podkladov bude v marci, možné je podať aj viac projektov. Nie je potrebná žiadna
finančná spoluúčasť obce. Starosta sa chce dohodnúť  a skoordinovať s okolitými obcami na
zámere  projektov.  Navrhuje  rekonštruovať  budovu  Obecného  úradu,  strechu,  fasádu,
zateplenie, elektrina, rozvody, rekonštruovať cestu ku kostolu, Osvetovú besedu.

 Posilnenie internetu v obci

Starosta  urgoval  riešenie  posilnenia  internetu  od Slovak  Telecom v našej  obci,  je  vo  fáze
riešenia.

 Iniciatíva na spoločné nakladanie s odpadmi

Starosta zvažuje spolupodieľať sa v obci Dubová na dotrieďovaní odpadov, čím by sa predĺžila
prevádzka skládky v susednej obci.  Obec Dubová sa pri  tomto zámere chce spojiť  s inými
subjektmi,  vznikla by akciová spoločnosť,   z čoho by pre našu obec ako akcionára mohlo
vyplynúť efektvnejšie hospodárenie s odpadmi. Pre Pílu by podiel predstavoval 0,53 % akcií.
Nákup akcií by pre obec predstavoval čiastku okolo 5000 Eur. Starosta navlhol zakomponovať
túto sumu aj do rozpočtu.

 4. Úprava rozpočtu a rozpočtové opatrenia

Pani Hoffmannová pripravila rozpočtové opatrenie pre rok 2015 pre príjmy a výdavky.  



Príjmy:  Ušetrilo  sa  na  realizácii  chodníka  2648  Eur.  Príjem  z predaja  pozemkov  p.
Hoffmannovi budú až v ďalšom rozpočtovom opatrení, dividendy z BVS, obec chce vymôcť
pokutu 500 Eur za čiernu stavbu stavebníka Jurzu, s ktorou však už nebudeme v tomto roku
počítať, dobropis za chodník, zmena v grante MŠ -  Henkel, plus 600 Eur vybratých na 2 %
z dane pre MŠ. Refundácia CO – sklad je vyprataný, nebudeme dostávať 40 Eur/polrok na
skladníka. Bolo treba navýšiť mzdu pre pracovníka cez úrad prace o 1380 Eur. 

Výdavky:  Ušetrilo  sa  na  realizácii  chodníka  2648  Eur.  Granty  –  BVS  –  nákup  pstruhov,
infopanel, rozbor vody, nákup preliezok do MŠ. Referendum - bol rozpočet 669 Eur opravený
na 640 Eur. 

Starosta stanovil dátum ďalšieho OZ na 11.12. 2015.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 22/2015 zo dňa 6.11. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Píle  v zmysle §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  schvaľuje  rozpočtové  opatrenie  č.6  /2015  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. 23/2015 zo dňa 6.11. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Píle  v zmysle §11 odsek 4,  písmena b) zákona 369/ 1990 zbierky
zákonov o obecnom zriadení v súlade so zákonom 585/2004 a zákonom 523/2004 schvaľuje
rozpočtové opatrenie č.7 /2013 zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti v zmysle predloženého
návrhu  okrem zmien vo výdavkoch na knižnicu (príloha č.2)

Počet poslancov s mandátom: 5

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

5. Prejednanie podaných žiadostí

 Žiadosť od pána Richarda Mosoriaka

Pán Mosoriak požiadal  o odkúpenie časti priľahlého pozemku, ku ktorému dal  vypracovať
geometrický plán.

 Dušan Mičunek – odvolanie voči platobnému výmeru na odpad

Pán Mičunek  podal  odvolanie  voči  platobnému výmeru na  odpady pre  jeho domácnosť.
Žiadosť  musí  byť  posunutá na Daňové riaditeľstvo  do Banskej  Bystrice,  ktoré  to porovná
s našim VZN.



6. Projekt nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi.

Podľa  novej  vyhlášky  obec  zodpovedá  za  biologický  odpad.  Obec  musí  v sezóne  vyvážať
hnedé  nádoby  s bioodpadom,  alebo  budú  obce  kompostovať  bioodpad.  Starosta  je
priklonený  možnosti  kompostovania.  Obstarávateľom  projektu,  umožňujúceho
kompostovanie v domácnostiach  bude ZMOMR. Starosta plánuje umiestniť kompostéry aj na
cintorín a do parku pri Obecnom úrade.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 24/2015 zo dňa 6.11. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Píle schvaľuje účasť obce v projekte zameranom na predchádzanie
vzniku  biologicky  rozložiteľných  odpadov  formou  domáceho  kompostovania  a súhlasí  so
spolufinancovaním 5 % v maximálnej výške 2160 Eur z oprávnených výdavkov v rozpočte na
rok 2016. 

Počet poslancov s mandátom: 5

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

7. Schválenie spôsobu odpredaja Richardovi Mosoriakovi

Pán Richard Mosoriak  s manželkou žiada od obce odkúpenie 26 m2 priľahlého obecného
pozemku pri plote. 

Hlavná kontrolórka obce odporučila ukotviť dodatkom do zásad hospodárenia obce, ktoré
prevody – predaje nehnuteľného majetku obce budú predané z dôvodu podľa osobitného
zreteľa (konkrétne typy prípadov).

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v     Píle č. 25/2015 zo dňa 6.11. 2015

Obecné zastupiteľstvo v  Píle v zmysle §11 odsek 4, písmena a) zákona 369/ 1990 zbierky
zákonov o obecnom zriadení v súlade so zákonom 138/1991 v znení zákona 258 o majetku
obcí, schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného majetku parcely č. 171/49 – trvalo trávnatého
porastu o výmere 26 m2 podľa návrhu GP 39/2015 vyhotoveného geodetom Ing. Vladimírom
Kováčom  Tomášovi  Mosoriakovi  a manželke  Henriete  podľa  §9  a)  odsek  8  písmeno  e)  z
dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa.  Za  osobitný  zreteľ  sa  považuje  susediaci  pozemok
s malou výmerou.  

Počet poslancov s mandátom: 5

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



8. Diskusia, rôzne

 Ponuka  GPS  súradníc  pre  každú  nehnuteľnosť  (Ján  Kura  –  Liptovské  Revúce).
Vyskúšanie je bezplatné.

 Využívanie  služby  Odkaz  pre  starostu.  Starosta  nedostal  spätnú  väzbu  na
 registrovanie sa v rámci tejto služby.

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

Overili:

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

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


