
Zápisnica 

napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Píle, konaného 07.09.2011 o 14,00 hodine 
na Obecnom úrade. 

Program: 

1. Kontrola účasti poslancov 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Projekt separovaný zber v obci Píla – informatívne 

4. Prevencia proti povodniam - informatívne 

5. Zmena rozpočtu na rok 2011 

6. Komunitný plán sociálnych služieb 

7. Ohlásenie stavebných úprav – Peter Benedik súpisné číslo 134 

8. Žiadosť o odkúpenie pozemku pána Petra Kováča 

9. Prenájom Hostinca 

10. Rekonštrukcia Obecného úradu - informatívne 

11. Rôzne  

12. Diskusia 

13. Záver 

 Nakoľko k uvedenému programu neboli žiadne pripomienky, pristúpilo sa 
k jednotlivým bodom 

 

1. Kontrola účasti poslancov 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila a viedla Emília Jokalová, starostka obce , 
ktorá privítala prítomných a oboznámila ich s programom, konštatovala, že obecné 
zastupiteľstvo má päť poslancov, z ktorých sú prítomní štyria a preto je obecné 
zastupiteľstvo uznášania schopné. Pán Chrenka sa ospravedlnil, že bude meškať. Za 
overovateľov zápisnice boli určení Jana Morvayová a Anna Pacalajová, za 
zapisovateľku Hana Barborová. 
 

2. Kontrola plnenia uznesení 
Uznesenie č.8/2011  - záverečný účet – splnené, uznesenie č.9/21011 – drobná stavba J. 
Morvayová – splnené, uznesenie č.10/2011 – plat starostky obce – plní sa 
 

3. Projekt separovaný zber v obci Píla – informatívne 
Starostka obce informovala, že prebehlo druhé kolo verejného obstarávania na nákup 
techniky  na zvoz separovaného zberu, nakoľko do prvého kola sa  nikto neprihlásil. Do 
druhého kola sa prihlásili štyri firmy.  Štvrtok,  08.09.2011 bude zasadať komisia , ktorá 
ukončí verejné obstarávanie. 



4. Prevencia proti povodniam – informatívne 
Starostka obce informovala, že podpísala dohodu s Povodím Hrona na úpravu toku – 
Čierny potok a zároveň dohodu s ÚPSVaR Banská Štiavnica na zamestnanie dvoch ľudí   
na obdobie 6 mesiacov, s tým ,že obec  bude  platiť 5% z celkovej ceny práce 
zamestnancov a 95% preplatí ÚPSVaR.  Ostatné náklady spojené s údržbou toku znáša 
obec.  
 Prišiel už aj pán Chrenka, čiže je prítomných päť poslancov. 
 

5. Zmena rozpočtu na rok 2011 
Hana Barborová, účtovníčka obce, predložila návrh zmeny rozpočtu na rok 2011 hlavne 
kôli projektu separovný zber  v obci Píla a protipovodňovým  opatreniam – dohoda 
s ÚPSVaR.  Po prerokovaní  dala starostka hlasovať o predloženom návrhu. 
 
Uznesenie č. 11/2011 

Obecné zastupiteľstvo  v Píle schvaľuje zmenu rozpočtu  na rok 2011 podľa 

predloženého návrhu.  

Hlasovanie:  za 5/5, uznesenie sa schválilo 
 

6. Komunitný plán  sociálnych služieb 
Starostka obce predložila komunitný plán sociálnych služieb a dala hlasovať : 
 
Uznesenie č. 12/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Píle schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb obce 

Píla 2011 -2015. 

Hlasovanie: za 5/5, uznesenie sa schválilo 
 

7. Ohlásenie stavebných úprav – Peter Benedik súpisné číslo 134 
Starostka obce prečítala žiadosť – ohlásenie stavebných úprav pána Petra Benedika, 
súpisné čílo 134, po prerokovaní dala hlasovať: 
 
Uznesenie č.13/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Píle  súhlasí so stavebnými úpravami Petra Benedika na 

súpisnom čísle 134, podľa priloženej žiadosti. 

Hlasovanie: za 5/5, uznesenie sa schválilo 

 
8. Žiadosť o odkúpenie pozemku pána Petra Kováča 

Starostka  obce predniesla žiadosť o odkúpenie pozemku pre pána Petra Kováča , 
žiadosť sa prejednávala v marci na zasadnutí obecného zastupiteľstva , nakoľko bola 
zmena zákona   SNR č.138/1991 Zb o majetku obcí, musí sa dodržať 15 dňová lehota na 
zverejnenie, k schváleniu sa opakovanie vraciame teraz. Po prerokovaní starostka dala 
hlasovať.  
 



Uznesenie č. 14/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Píle schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9 ods.2 písm.a) 
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod 
vlastníctva nehnuteľného majetku obce – predaj pozemku zapísaného na Správe 
katastra pre  katastrálne územie Píla v liste vlastníctva č.145 v registri „C“ parciel 
evidovaných na mape určeného operátu ako: 
parcela č.226/4, druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 119 m2 

nachádzajúca sa v zastavanom území obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

podľa ustanovenia §9a ods.8 písm. e) zákona  SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov pre žiadateľa Petra Kováča, trvale bytom Gaštanová 

661, 972 45  Bystričany, SR, za kúpnu cenu stanovenú vo výške 1,33 eura/m2, t.j. 

spolu za výmeru 119m2 vo výške 158,27 eura.  Všetky vecné náklady spojené 

s prevodom vlastníckeho práva a náklady, ktoré obci vznikli v súvislosti 

s realizáciou predaja bude znášať žiadateľ – nadobúdateľ. Dôvod hodný 

osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o nehnuteľnosť – parcelu susediacu 

z pozemkom a nehnuteľnosťou žiadateľa. Zámer previesť majetok obce z dôvodu 

hodného  osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne obecné zastupiteľstvo 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov bol zverejnený v zmysle ustanovenia § 

9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov na úradnej tabuli obce v lehote od 16.08.2011 do 07.09.2011, čím je 

splnená zákonná povinnosť obce  zverejniť zámer najmenej na 15 dní pred 

schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom , pričom zámer bol zverejnený 

počas celej tejto doby.  

Hlasovanie: 5/5, uznesenie sa schválilo 
 

9. Prenájom Hostinca 
Starostka obce prečítala žiadosť pána  Ľuboša Kaliaka o prenájom Hostinca v Píle.  
Žiadateľ navrhoval  nájomné na 100.-Euro na tri mesiace a potom upraviť mesačné 
nájomné od 50 do 70 Eur mesačne. Poslanci s výškou nájomného nesúhlasili a navrhli 
aby výška nájomného bola ako predtým 85.-Eur.  Po prerokovaní dala starostka 
o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 15/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Píle súhlasí s prenájmom Hostinca  na Píle č.32, ktoré je 

vo vlastníctve obce, so skúšobnou dobou tri mesiace a mesačným nájomným  85.-

Eur.  

Hlasovanie: za 5/5, uznesenie sa schválilo 
 
 



10. Rekonštrukcia Obecného úradu – informatívne 
Starostka obce informovala o neprebiehajúcich prácach na rekonštrukcii Obecného 
úradu. Na jej podnet  bol na obhliadke stavebný dozor pán Vísmek, spolu so 
zamestnancom stavebného úradu Žarnovica.  Navrhli, aby sme písomne oslovili pána 
Bindera.   
Obecné zastupiteľstvo ukladá  starostke,  aby urobila spolu s kompetentnými 
osobami kontrolný deň na stavenisku za prítomnosti pána Bindera.  
 

11. Rôzne 
Ihrisko – starostka obce informovala o cenovej ponuke navýšenia ochrannej siete 
ihriska vo výške  985.- Euro.  Ponuka bola zamietnutá. 
Encyklopédia miest a obcí  – starostka obce informovala, že prišla ponuka na 
prezentáciu našej obce v encyklopédii a tiež poskytnutia   finančného príspevku 50.-
Euro, ponuka bola zamietnutá u dôvodu  nezáujmu.  
 

12. Diskusia 
Diskusia bola  všeobecne zameraná k jednotlivým bodom programu.  
 

13. Záver 
Starostka obce po vyčerpaní všetkých bodov programu poďakovala za prítomným za 
účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila. 
 
 
 
 
 
 
 
V Píle 12.09.2011 
 
 
Overovatelia: 
 
Jana Morvayová  ......................... 
 
Anna Pacalajová ......................... 
 
 
 
       
 
         ................................ 
            Emília Jokalová 
              starostka obce 
 
 


