
Zápisnica 

Napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva , konaného dňa 29.12.2014 o 14,00 hodine na 
Obecnom úrade v Píle s nasledovným programom. 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola účasti poslancov 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Schválenie programu a určovanie overovateľov zápisnice 

5. Zmena poslanca 

6. Zmena predsedu KOVP a návrh inventarizačnej komisie 

7. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na II.polrok 2014 ZŠ s MŠ Župkov 

8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu na rok 2015 

9. Rozpočet na rok 2015 

10. Ostatné – štatút obce, organizačný poriadok Obecného úradu v Píle, Zásady 

hospodárenia s majetkom a financiami, ZŠ Píla – návrh na využitie, Rokovací poriadok 

Obecného zastupiteľstva v Píle 

11. Návrh záznamu z rokovania obecného zastupiteľstva na audio alebo videozáznam 

12. Diskusia 

13. Záver 

 

1. Otvorenie 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril Eugen Čižmárik, starosta obce, ktorý 

všetkých privítal a oboznámil ich  s programom zasadnutia. 

2. Kontrola  účasti poslancov 

Počet prítomných poslancov štyria, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

3. Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva sa termínovo 

k dnešnému dňu plnia. 

4. Schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice 

Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia, určil za overovateľov zápisnice 

Valériu Kováčovú a Ing. Tomáša Čižmárika. 

 

Uznesenie č.29/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

29.12.2014. 

Hlasovanie: za 4/4, proti 0, zdržal sa 0 

 

 



5. Zmena poslanca 

Starosta obce informoval, že Radomír Skurčák sa vzdal funkcie poslanca obecného 

zastupiteľstva,  nastupuje po ňom ako prvý náhradník Doc. Ferdinand Chrenka  akad. 

soch. , ktorý zložil podpisom zákonom stanovený sľub.  

6. Zmena predsedu KOVP a návrh inventarizačnej komisie 

Starosta obce navrhol , aby sa predsedom KOVP stal Doc. Ferdinand Chrenka  akad. 

soch. a za predsedu inventarizačnej komisie navrhol Ing. Tomáša Čižmárika. Do 

budúceho zasadnutia treba určiť ešte ďalších dvoch členov komisií. 

 

Uznesenie č.30/2014 

Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č.23/2014 a za predsedu KOVP schvaľuje 

Doc. Ferdinand Chrenka  akad. soch. 

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 1 

 

Uznesenie č.31/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Píle zriaďuje Inventarizačnú komisiu, predseda Ing. 

Tomáš Čižmárik. 

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

7. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na II.polrok 2014 ZŠ s MŠ Župkov 

Starosta obce prečítal žiadosť z Obce Župkov  o poskytnutie finančných prostriedkov na 

II. Polrok 2014 pre ZŠ s MŠ  na záujmové vzdelávanie. Poslanci sa dohodli, že treba ísť 

pýtať výkaz o dochádzke na jednotlivé krúžky . 

 

8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu na rok 2015 

Hana Barborová, ekonómka obce, prečítala stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu 

na rok 2015. Poslanci zobrali stanovisko na vedomie. 

 

9. Rozpočet na rok 2015 

Hana Barborová, ekonómka obce, prečítala návrh viacročného rozpočtu   na roky   

2015-2017. Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým 

v zákonom stanovenej lehote t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením . Neboli podané 

žiadne pripomienky k návrhu rozpočtu.  

Uznesenie č.32/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na rok 2015 a rozpočet na roky 2016 a 

2017 berie na vedomie. 

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 



10. Ostatné – štatút obce, organizačný poriadok Obecného úradu v Píle, Zásady 

hospodárenia s majetkom a financiami, ZŠ Píla – návrh na využitie, Rokovací 

poriadok Obecného zastupiteľstva v Píle 

Starosta obce informoval, že bude treba vypracovať a schváliť Štatút obce, Rokovací 

poriadok, Zásady hospodárenia  s majetkom a financiami, Organizačný poriadok,  

nakoľko tieto dokumenty nie sú v súlade s platnou legislatívou. Zároveň požiadal 

poslancov o návrhy čo s bývalou ZŠ. Poslanci sa dohodli, že treba ZŠ zachovať na 

športové, kultúrne a vzdelávacie účely, s tým, že sa musia hľadať peniaze na jej opravu 

z grantov. 

11. Návrh záznamu z rokovania obecného zastupiteľstva na audio alebo videozáznam 

Starosta obce navrhol, aby sa rokovania obecného zastupiteľstva zaznamenávali na 

zvukový záznam. 

Uznesenie č.33/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje , aby sa  zasadnutia obecného zastupiteľstva 

zaznamenávali na zvukový záznam. 

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

12. Diskusia 

- Tadianová Anna – všeobecná pripomienka ohľadne toho, že v minulosti dostala 

pokutu za stavebnú úpravu, koľko sa dalo na opravu Oc.Ú budova č.27 a či sa na 

základe toho zvýšilo nájomné v byte s.č.27. 

- Oláh Daniel – či sa zvýši nájomné v byte s.č.27 a o koľko. 

- Beňo Vladimír – za posledné roky sa na budove Oc.Ú s.č.27 nič nespravilo, lebo sa       

vedie súdny spor ohľadne vykonávaných prác so zhotoviteľom rekonštrukcie. 

- Starosta obce Eugen Čižmárik na uvedené príspevky uviedol, že sa vykonáva 

rekonštrukcia celej budovy a nie iba priestorov Oc.Ú a výška nájomného sa bude 

riešiť po dokončení rekonštrukcie a skolaudovaní budovy. V prvom rade sa bude 

snažiť o dotiahnutie veci do zdarného konca a dokončenie rekonštrukcie 

s kolaudáciou, následne presťahovať obecný úrad do zrekonštruovaných priestorov, 

- Beňo Vladimír- všeobecne o úprave prostredia v centre obce ako je úprava miest na 

parkovanie, nevhodné umiestnenie niektorých stavieb vrátane drevených stavieb. 

možnosť samovýroby zámkovej dlažby ktorá by sa využila na chodníky, skultúrnenie 

centra obce. 

- Doc.Chrenka Ferdinand akad.soch. – odkloniť dopravu ťažkých mechanizmov 

a máme centrum k lepšiemu využitiu, p. Doc. Chrenka akad.soch. sa vzdal odmien 

v prospech kultúrneho fondu. 

- Beňo Vladimír – v rámci využitia ZŠ pokúsiť sa dotiahnuť inštruktorov na remeslá, 

aby sa zachovala tradičná kultúra a zblížilo by to aj občanov. 



-  Doc. Chrenka Ferdinand akad.soch. – nie je problém priviesť inštruktorov,  je 

potrebné vytvárať podmienky a aktivity pre vzdelávanie a tvorivé dielne čo prospeje 

k pracovným návykom, zvýši vzdelanosť a tým aj možnosť zamestnania. V minulosti 

zakúpil z vlastných financií stojany na kreslenie, zafinancoval inštruktorov ako aj ich 

dopravu a ubytovanie. 

- Beňo Vladimír -   nebolo by na škodu robiť v obci spoločné brigády na poriadok 

obce, ako vzor uviedol že to tak funguje v Nemecku. 

- Tadianová Anna – v minulosti sa takéto spoločné brigády robili a zúčastňovalo sa na 

upratovaní dosť veľa občanov. 

- Vozár Vladimír – opýtal sa Oláha Daniela, že počul o tom, že mu boli ponúknuté 

financie za to, že sa vzdá mandátu poslanca. 

- Oláh Daniel na položenú otázku odpovedal:  áno, bolo mi ponúknuté 500 eur, 

odmietol som to, sám som bol prekvapený, meno si nechám pre seba.     

- Oláh Daniel – bolo by dobré riešiť  dvojbytovku oproti kostolu  nakoľko chátra, či 

sa nedá od vlastníka odkúpiť. 

- Kováčová Valéria – konštatovala že majú stiesnené podmienky na bývanie, v dome 

nie je WC ani kúpeľňa, v minulosti som mala konflikt s bývalou starostkou ohľadne 

svojvoľného vstupu do priestorov domu ktorý mám v prenájme od obci. 

- Beňo Vladimír – na dotaz pani Kováčovej konštatoval že bez WC a kúpeľne by sa 

priestory nemali prenajímať. 

- Tadianová Anna  - či sa nezvyšoval nájom za dom s.č.22, keď sa tam menili všetky 

okná za plastové. 

13.  Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu, starosta obce zasadnutie obecného 
zastupiteľstva ukončil.  
 
 
 
 
Overovatelia:         
 
Ing. Tomáš Čižmárik  .................................       

Valéria Kováčová .................................  

 

  

 

 


