
Zápisnica 

napísaná z ustanovujúceho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva , konaného dňa 15.12.2014 o 15,00 
hodine v miestnej besede  v Píle  s nasledovným programom. 

Program: 
Ustanovujúce zasadnutie: 
• Otvorenie zasadnutia 
• Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
• Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 
zastupiteľstva 

• Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

• Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
• Vystúpenie starostu 
Program: 
1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
2. Návrh na zástupcu starostu 
3. Voľba komisií 
4. Určenie platu starostu a schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

a členov komisií 
5. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach na rok 2015 
6. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na rok 2015 
7. Návrh odmeny poslancom za štvorročné obdobie pre prínos do obce za obdobie rokov  2010-

2014 
8. Diskusia 
9. Záver 

 
• Otvorenie 

Zasadnutie  Obecného zastupiteľstva otvorila  starostka obce Emília Jokalová. Všetkých 
privítala  a oboznámila ich s ďalším priebehom úvodnej časti zasadnutia. 
Určila za zapisovateľku: Hanu Barborovú 
Určila za overovateľov zápisnice: Romana Tadiana, Valériu Kováčovú 
 

• Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 
zastupiteľstva 
Ružena Morvayová, predsedníčka miestnej volebnej komisie v Píle, oboznámila prítomných 
s výsledkami komunálnych volieb v Píle prečítaním zápisnice. Odovzdala novozvolenému 
starostovi starostovi osvedčenie o zvolení. 
 

• Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

 
Emília Jokalová, starostka obce, vyzvala Eugen Čižmárika na zloženie sľubu starostu. Po 
zložení a podpísaní sľubu novozvolený starosta prevzal od Emílii Jokalovej insígnie  a ďalej 
viedol rokovanie obecného zastupiteľstva. 
 

 
• Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

Novozvolený  starosta Eugen Čižmárik, prečítal sľub poslancov obecného zastupiteľstva 
a všetkých vyzval na zloženie sľubu. Po prečítaní všetci  novozvolení poslanci podpísali sľub, 
okrem Radomíra Skurčáka, ktorý sa ospravedlnil.  Po zložení sľubov, predsedníčka  miestnej 



volebnej komisie odovzdala osvedčenia o zvolení  poslancom novozvoleného obecného 
zastupiteľstva.   

 
• Vystúpenie starostu 

Novozvolený starosta Eugen Čižmárik predniesol príhovor. 
 

Začalo sa oficiálne ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, k programu neboli 
žiadne pripomienky, pristúpilo sa k jednotlivým bodom. 

 
2. Návrh na zástupcu starostu 

Starosta obce navrhol, aby zástupcu starostu  obce vykonával Radomír Skurčák, poslanci 
súhlasili , ale nakoľko Radomír Skurčák nebol  prítomný, tento bod sa prenáša do ďalšieho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 
3. Voľba komisií 

Starosta obce navrhol, aby v obci boli zriadené tieto komisie: Komisia ochrany verejného 
poriadku (KOVP) , Inventarizačná komisia. Za predsedu KOVP navrhol Ing. Tomáša 
Čižmárika, za predsedu Inventarizačnej komisie navrhol Radomíra Skurčáka, ale keďže nie  je 
prítomný, zriadenie inventarizačnej komisie sa prenáša do ďalšieho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. Poslanci s návrhom súhlasili a dohodli sa, že ostatných dvoch členov nahlásia 
na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 
Uznesenieč.23/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Píle zriaďuje Komisiu ochrany verejného poriadku, predseda 

Ing. Tomáš Čižmárik.  

Hlasovanie : za 4/4 
 
4. Určenie platu starostu a schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného 

zastupiteľstva a členov komisií 
Hana Barborová, ekonómka obce, informovala  poslancov o zákone NR SR č.253/1994 Z.z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov, na základe ktorého sa určuje plat starostu.  Poslanci po prerokovaní 
prijali toto uznesenie: 
 
Uznesenie č. 24/2014 

Obecné zastupiteľstvo určuje v súlade so zákonom NR SR č.253/1994 Z.z. o právnom 

postavení  a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších  

predpisov a v rozsahu určenom  doterajším obecným zastupiteľstvom  najneskôr 90 dní 

pred voľbami mesačný plat starostu Eugena Čižmárika vo výške 1,49 násobku 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok, pri úväzku 

0,5 vo výške  614.-€.  Starostovi sa tento plat začne vyplácať odo dňa, kedy zložil 

zákonom predpísaný sľub starostu obce.  

Hlasovanie: Za :4, proti: 0, zdržal sa : 0 
 

Starosta obce informoval , že treba prijať Zásady odmeňovania poslancov obecného 
zastupiteľstva a členov komisií. Poslanci po prerokovaní prijali toto uznesenie: 

 
 



Uznesenie č.25/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného 

zastupiteľstva a členov komisií. 

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0 
 

5. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach na rok 2015 
Starosta obce predložil návrh VZN č.4/2014 o miestnych daniach na kalendárny rok 2015, 
konštatoval, že k návrhu neboli podané v zákonnej lehote žiadne pripomienky. Po 
prerokovaní  poslanci prijali toto uznesenie: 

 
Uznesenie č.26/2014 

Obecné zastupiteľstvo sa uznáša na VZN č.4/2014 o miestnych daniach na kalendárny 

rok 2015.  

Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 
 
6. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na rok 2015 
Starosta obce predložil návrh VZN č.5/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na rok 2015,  konštatoval, že k návrhu neboli podané v zákonnej 
lehote žiadne pripomienky. Po prerokovaní  poslanci prijali toto uznesenie: 

 
Uznesenie č.27/2014 

Obecné zastupiteľstvo sa uznáša na VZN č.5/2014 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014. 

Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 
 

7. Návrh odmeny poslancom za štvorročné obdobie pre prínos do obce za obdobie rokov  
2010-2014 
Starosta obce predniesol návrh odmeny poslancom za štvorročné obdobie pre prínos obce za 
obdobie rokov 2010 – 2014, vo výške 50.-€ pre každého poslanca. Poslanci po prerokovaní 
prijali  toto uznesenie: 
 
Uznesenie č.28/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje mimoriadnu odmenu pre prínos obce bývalým 

poslancom za obdobie rokov 2010-2014 vo výške 50.-€.  

Hlasovanie: Za: Ing. Tomáš Čižmárik, Roman Tadian, Daniel Oláh. Proti: Valéria Kováčová. 
Zdržal sa : 0 
 

8. Diskusia 
Jarmila Čižmáriková – kto odstránil symboly obce z auta 
Emília Jokalová – symboly boli poškodené pri umývaní 
Miroslav Dodok – ja tie symboly zaplatím 
 

9. Záver 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu, starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva 
ukončil.  
 
 
 
 


