
                                                 Obecné  zastupiteľstvo v Píle 

 

Z á p i s n i c a 

napísaná  na  4. verejnom  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva v Píle, konanom dňa 

17. 8.  2018  v   zasadačke  Obecného  úradu   Píla. 

 

 Prítomní poslanci:  1.   Ing. Ján Aláč  

                                    2.   František Gaňa 

                                    3.   Milan Ľalík 

                                    4.   Miroslav Martinský                                          

 Ospravedlnený :    Peter Šatara                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ostatní prítomní :       viď, prezenčná listina    

 

 

      1.   Otvorenie 

             Rokovanie  štvrtého verejného zasadnutia  obecného zastupiteľstva otvoril a viedol 

Ing. Milan Dobrocký, starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných poslancov OZ. 

Starosta obce skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ a preto je 

zasadnutie uznášaniaschopné. Starosta dal hlasovať o programe dnešného zasadnutia, ktorý 

všetci poslanci dostali v pozvánke. K predloženému programu neboli vznesené žiadne 

pripomienky, takže všetci prítomní poslanci boli za to, aby sa rokovanie riadilo predloženým 

programom. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

           Starosta  obce  p. Ing. Milan Dobrocký, určil za zapisovateľa Ing. Jána Aláča, zástupcu 

starostu, nakoľko  pracovníčka OcÚ p. Paľagová sa zo zasadnutia OZ ospravedlnila. 

  Za overovateľov zápisnice určil : p. Miroslava Martinského a p. Milana Ľalíka. 

 

 

3.  Správa  o plnení  uznesení z minulého  zasadnutia OZ. 

 

          Správu o plnení uznesení z minulého zasadnutia OZ predniesol starosta obce.        

Správa tvorí prílohu č. l tejto zápisnice. Bolo skonštatované, že uznesenia z predchádzajúceho 

zasadnutie OZ  je v bodeb 2 splnené a v bode 1 bude splnené v jesenných mesiacoch. OZ  

vzalo správu na vedomie. 

 

4. Rôzne. 

 

          V rôznom starosta informoval poslancov OZ, že komunálne voľbý na poslancov 

a starostov budú 10.11.2018 a k tomu musíme prijať určité úlohy.                                                                         

  Potrebné je určiť volebný obvod, návrh starostu je, že  v našej malej obci  je to 1 volebný 

obvod. 

Počet poslancov OZ na nové   volebné obdobie 2018 až 2022 starosta navrhol tak ako doteraz  

5 poslancov. 

Úväzok nového starostu, starosta navrhol tak ako doteraz 0,8 %. 

Za zapisovateľa starosta navrhol  pracovníčku obecného úradu p. Paľagovú.                                       

Všetky tieto úlohy ku komunálnym voľbám poslanci po diskusii shválili. 



V ďalšom bode v rôznom starosta informoval poslancov, že na základe schválenej smernice 

o ochrane osobných údajov GDPR, musia všetci, ktorých osobné údaje sa spracúvajú na 

obecnom úrade  podpísať súhlas s ich spracúvaním a zároveň starosta predložil tento súhlas 

poslancom na podpis. 

Starosta v ďalšom bode informoval poslancov, že naša žiadosť o finančné prostriedky na 

ministerstvo financií na rekonštrukciu domu smútku bola úspešná.  Na MF SR sme žiadali 

12 500 €  a dostali sme 10 000 € na výmenu okien, dverí, vybudovanie nových schodov 

a spevnenej plochy vedľa domu smútku, položenie keramických dlažieb v miestnosti pre 

farára a kde je ozvučenie.  Poslanci po diskusii k tomuto bodu tieto práce schválili a poverili 

starostu na zabezpečenie realizácie týchto prác cez prieskum trhu a postupný výber 

dodavateľa. 

Starosta informoval poslancov, že na prefinancovanie projektu z výzvy 7.2  Úprava verejných 

priestranstiev – Píla  si musíme zobrať prekleňovací úver  vo výške cca 29 000 € na obdobie 

asi pol roka, kým nám  tieto prostriedky  PPA  nerefunduje. Poslanci  po diskusii  k tomuto 

bodu  návrh starostu na úver v Prima banke  jednohlasne schválili. 

V ďalšom bode starosta informoval o búrke 6.júla 2018, vyhlásení 3. stupňa povodňovej 

aktivity, opravy ciest, najmä v podjazde pri Amazónke. Náklady na tieto opravy presiahli 

škody 2 000 €. Tieto škody sme hlásili aj na okresný úrad v Lučenci a cez ních sme žiadali 

krajské riaditeľstvo a ministerstvo životného prostredia o odškodnenie. Tento proces trvá ale 

dlhú dobu a financie asi 2 000 € budú tak v roku 2019. 

Starosta potom predložil poslancom OZ  žiadosť o odkúpenie  obecných pozemkov na Javorí, 

ktorú nam poslal p. Ravas – Agrowest Rybky.  Chce odkúpiť parcely č. 815  na LV 376, kde 

je obec vlastníkom  2/3  a parcely č. 1323 obec  v 1/1. Spolu sa jedná o 4 700 m2 a ponúka 

cenu 0,30 € za 1 m2.  Poslanci po diskusii k tomuto bodu nakoľko je koniec volebného 

obdobia predaj akýchkoľvek obecných pozemkov zamietli.     

Starosta informoval poslancov aj o stave prác na oprave miestnych komunikácií z dotácie, 

ktorú sme dostali zo zasadnutia vlády SR vo Fiľakove a poukázal na problémy s výberom 

dodavateľa a s celým procesom VO. 

Starosta tiež informoval o dotácii na vybudovanie nového detského ihriska, kde máme 

schválenú dotáciu  8 700 € a kde je to veľmi zložité s VO a ostatnou agendou okolo tohto 

projektu a tým sa celá realizácia posúva až na záver roka. Poslanci toto zobrali na vedomie 

a starostovi  uložili zabezpečiť úspešnú realizáciu projektu.  

 

5.  Diskusia 

       V diskusii vystúpil poslanec  Milan Ľalík a vo svojom príspevku poukázal, že cesta do 

Šuľanov popri cintoríne je vo veľmi zlom stave po letných búrkach a navrhol preraziť 

dažďovú vodu, ktorá tečie z vrchu Bajkinova  dole do Sakálova cez cestu pomocou odrážky a 

to aj na dvoch miestach.  

Nakoľko prítomní poslanci k jednotlivým prejednávaným bodom už zaujali stanoviská 

v rozprave v rôznom a do diskusie už nemali žiadne iné námety a návrhy, preto starosta 

diskusiu ukončil. 

 

 

6. Návrh na uznesenie  

  

 Starosta obce  predniesol zasadnutiu OZ  návrh na uznesenie. 

 

 

 

 



                                                        U   Z  N  E  S  E  N  I E 

 

č. 4/2018 

 

zo štvrtého  verejného  zasadnutia  obecného zastupiteľstva 

konaného dňa  17. 8. 2018  

 

                      Obecné  zastupiteľstvo v Píle 

 

                     A:   K o n š t a t u j e , ž e: 

 

                           OZ je uznášaniaschopné  

                           Poslanci : Ing. Ján Aláč, František Gaňa, Miroslav Martinský, Milan Ľalík   

                                             prítomní na zasadnutí OZ 

                                             Peter Šatara -  ospravedlnený 

 

                      B:   B e r i e    n a     v e d o m i e : 

 

                      1/     Správu o plnení uznesení zo  zasadnutia OZ dňa   15.6.2018. 

                      2/     Informácie starostu, ktoré predniesol v bode rôzne 

                      3/     Správu HK obce Ing. Sivoka o posúdení možnosti čerpania  

                              preklenovacieho úveru obce na prefinancovanie projektu z PPA. 

 

                       C:    S c h v a ľ u j e :      

 

                       1/   Program rokovania OZ     

                       2/   Úver  z Prima banky na prefinancovanie investičnej akcie Úprava verejných  

                              priestranstiev  - Píla   z PPA  

                       3/   Počet poslancov OZ Píla na nové volebné obdobie 2019 – 2022 v počte 5  

                              poslancov. 

                       4/   Úväzok strostu obce Píla v novom volebnom období 2019 – 2022  na 0,8 %  

                       5/   V obci Píla 1 volebný obvod pre všetky voľby 

 

 

                      D:    Zamieta : 

 

                       1/  Predaj obecných pozemkov  p. Ravasovi – Agrowest  Rybky 

 

 

         

                      E:    u  k  l  a d á : starostovi obce  

                       

                      1/    Zabezpečiť VO  na rekonštrukciu miestnych komunikácií z dotácii vlády  

                             SR  vo výške 38 000 € 

                      2/   Zabezpečiť VO na Dobudovanie detského ihriska z dotácie Úradu vlády SR  

                             vo výške 8 700 €  

                      3/   Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu Domu smútku  z dotácie z MF SR     

                             vo výške minimálne 11 000 €  

                      4/   Prekopať kanál na odrazenie vody z Bajkinova  do Sakálova na dvoch    

                             miestach a položiť tam  odrážky. 



                         5/  Na zábradlie na mostíku cez potok smerom k detskému ihrisku položiť  

                              pletivo, aby malé deti nespadli do potoka. 

 

                        Po prednesení  návrhu na uznesenie Ing. Milan Dobrocký, starosta obce dal  

o návrhu hlasovať. Za uznesenie hlasovali všetci 4 prítomní poslanci OZ. Na základe 

výsledkov hlasovania uznsenie bolo jednohlasne schválené.  Na záver zasadnutia obecného 

zastupiteľstva starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie OZ 

ukončil. 

 

 

                                                                                   Ing. Milan Dobrocký                                                               

                                                                                            starosta obce    

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

Overovatelia:       Miroslav Martinský          ...................  

            

                              Milan Ľalík                       .................... 

 

 

                                                                                                                                 

 Zapísal:           Ing. Ján Aláč                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


