
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v obci Píla zo dňa 17.7. 2013

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 15/2013 zo dňa 17.7. 2013
Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe § 11 ods. 4 písm i)  zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení 
zmien a doplnkov a v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest v platnom znení (v znení novely č. 154/2011 Z.z. zo 17.mája 2011 účinnej od 1.6.2011)

berie na vedomie

- informácie starostu obce

-informáciu o aktuálnom plate starostu obce v nezmenenej základnej tabuľkovej sadzbe premietnutej do 60% 

úväzku vo výške 720,-€ v hrubom

- list z 13.7.2013 o znížení poplatku na KO DSO

neschvaľuje

-zníženie poplatku za KO a DSO na základe listu zo dňa 13.7.2012

žiada

-starostu obce, aby na predmetný list odpovedal v zmysle diskusie na OZ

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

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 16/2013 zo dňa 17.7. 2013
Obecné zastupiteľstvo v Píle  v zmysle § 11 ods.4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení  

schvaľuje
a) predloženie  žiadosti  o NFP  v rámci  výzvy  OPBK  za  účelom  realizácie  projektu  „Náučný 

chodník pod Hradom Červený Kameň“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 
obce Píla a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Píla

b) zabezpečenie realizácie projektu obcou Píla počas celej doby jeho realizácie;

c) spolufinancovanie projektu „.z vlastných zdrojov obce“ vo výške minimálne 5 % z celkových 
 oprávnených  výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške 22 534,81  EUR 

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

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 17/2013 zo dňa 17.7. 2013

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  a) predaj obecného majetku podľa §9a ods. 8 písm. e) hodného osobitného zreteľa
  parcelu č. 146/17 zast. plocha o výmere 13m2 podľa návrhu GP č. 16/2013 vyhotoveného geodetom Ing. Vladimírom 

Kováčom, úradne overeným správou katastra Pezinok dňa 3.7.2013 Ing. Ivetou Jankovičovou

Za osobitný zreteľ sa považuje: vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami, užívanie nehnuteľnosti, 
zosúladenie právneho a skutkového stavu 

b) stanovenie ceny 1,-€ za celú nehnuteľnosť, vzhľadom k uzneseniu OZ č. 13/2013 z 26.6.2013

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



Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 18/2013 zo dňa 26.6. 2013

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 

 
predbežne súhlasí s odpredajom nehnuteľného majetku časti parcely č. 176/7 za nasledovných podmienok

• záujemcovia Michal Hoffmann a Jarmila Nováková dajú na vlastné náklady spracovať geometrický 
plán v súčinnosti s obcou Píla

• cena odpredaja bude stanovená v minimálnej výške 10,-€/m2

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 5    ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTI-1

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 19/2013 zo dňa 26.6. 2013

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 

• berie na vedomie žiadosť o odkúpenie pozemku

• rozhodne až na základe obhliadky na tvare miesta

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4    ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTI-

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 20/2013 zo dňa 17.7. 2013

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  a)
predaj obecného majetku podľa §9a ods. 8 písm. e) hodného osobitného zreteľa  parcelu č. 148/2 ostatná plocha o 
výmere 84m2 podľa návrhu GP č. 31/2013 vyhotoveného geodetom Ing. Teodorom Halásom, úradne overeného správou 
katastra Pezinok dňa 17.6.2013 Ing. Ivetou Jankovičovou.

Za osobitný zreteľ sa považuje: užívanie nehnuteľnosti, zosúladenie právneho a skutkového stavu,  susediaca 
nehnuteľnosť a zcelovanie pozemkov 

b) stanovenie ceny 10,-€/m2 

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie:   prítomní poslanci s mandátom  4     ZA-4  _/ZDRŽ-___/PROTI-  

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 21/2013 zo dňa 17.7. 2013
Obecné zastupiteľstvo v Píle  v zmysle  zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení  

berie na vedomie

• informácie z komisie na ochranu verejného záujmu o majetkovom priznaní starostu obce Píla

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 4    ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTI-



Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 22/2013 zo dňa 17.7. 2013
Obecné zastupiteľstvo v Píle  v zmysle  zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení  a knižničného 

poriadku obecnej knižnice v Píle

schvaľuje za knihovníčku Gabrielu Vlčekovú

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

Dňa  17.7. 2013   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
      starosta  obce 

RNDr. Ing. Mgr.  Radovan Mičunek, PhD.


