
Obecné zastupiteľstvo v Píle 

 
Z á p i s n i c a 

napísaná  na  ustanovujúcom  verejnom   zasadnutí  obecného  zastupiteľstva v  
Píle konanom dňa  08.  decembra 2018  v   zasadačke  Obecného  úradu   Píla. 

 

Prítomní poslanci: 1. Ing. Aláč Ján 

2. Šatara Peter 

3. Mgr. Lenka Vaľková 

4. Pavol Stankovič 

5. Stanka Uhrinová 

 

Ospravedlnení: 0 

 

Ostatní prítomní a občania v počte:   9 

 

Zapisovateľka:            Valéria Paľagová 

 

Overovatelia:  Peter Šatara, Ing. Ján Aláč 

 

1. Otvorenie 

           Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril a viedol  

Ing. Milan Dobrocký, starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných novozvolených 

poslancov OZ, bývalých poslancov OZ ako i občanov.   

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

zasadnutie je uznášania schopné. Potom ich oboznámil s programom rokovania, ktorý prečítal 

z pozvánky.  Vyzval ich, aby sa vyjadrili k programu   rokovania, ktorý obdržali na pozvánke, 

resp. ho doplnili. Keďže  nikto z prítomných nemal pripomienky k programu dal  o programe 

rokovania hlasovať. Na základe výsledkov hlasovania  poslanci program  jednohlasne 

schválili. 

 Na úvod ustanovujúceho zasadnutia zaznela hymna Slovenskej republiky. 

Hlasovanie k bodu č. 1 

Prítomní poslanci Za Proti Zdržalo sa 

5 5 0 0 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 Starosta obce za zapisovateľku určil  Valériu Paľagovú, pracovníčku OcÚ, a za 

overovateľov zápisnice  Ing. Ján Aláč a Peter Šatara, poslancov OZ. 

 

 

 

 



3. Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Píla 

a odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi obce a poslancom 

obecného zastupiteľstva. 

 Správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce predniesla p.Monika 

Rapanová, predsedkyňa  Miestnej volebnej komisie v Píle. Oboznámila prítomných poslancov 

s tým, že vo voľbách konaných  10. 11. 2018  boli zvolení 5 poslanci OZ z 5 - tich  

zaregistrovaných a to: Ing. Ján Aláč, Mgr. Lenka Vaľková, Pavol Stankovič, Peter Šatara, 

Stanka Uhrinová. Na starostu obce bol zaregistrovaný jeden kandidát – Ing. Ľubomír Aláč. 

Zvoleného starostu volilo 100  % zúčastnených voličov. Celkom sa na voľbách zúčastnilo 

53,73  % oprávnených voličov. Záverom svojej správy zvoleným poslancom OZ a starostovi 

obce zablahoželala k zvoleniu a zaželala im veľa úspechov v práci. Potom súčasne zvolenému 

starostovi a poslancom OZ odovzdala osvedčenia o zvolení. 

          Písomná správa tvorí prílohu č. l. tejto zápisnice. 

          Zasadnutie OZ vzalo správu na vedomie. 

                                                      

4. Zloženie sľubu starostu obce ,prvzatie insigniíí a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia. 

 Zvolený  starosta p. Ing. Ľubomír Aláč,  prečítal sľub,ktorý na znak  súhlasu po 

prečítaní podpísal. Predsedkyňa  miestnej volebnej komisie p.Monika Rapanová mu zavesila 

na krk  insígnie a tým sa ujal výkonu funkcie starostu obce  na nasledujúce volebné obdobie. 

        Sľub starostu tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.     

5. Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva v Píle. 

 Novozvolený starosta obce Ing. Ľubomír Aláč, vyzval novozvolených poslancov OZ, 

aby pristúpili k zloženiu sľubu, ktorý on nahlas prečítal. Potom sa poslanci na znak súhlasu 

podpísali pod znenie sľubu poslanca OZ. 

        Sľub poslancov OZ tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.             

6. Vystúpenie  starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom 

období.  

 Vo svojej správe starosta obce Ing. Ľubomír Aláč poďakoval všetkým predošlým 

poslancom OZ za prácu v prospech obce ,novým poslancom poprial veľa chuti do práce na 

ďalšom rozvoji našej obce. Zároveň ich oboznámil s prácami, ktoré by chcel  v priebehu 

volebného obdobia  zrealizovať  v prospech našej obce.  

  

 



7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ Píla. 

 Starosta obce Ing. Ľubomír Aláč  informoval poslancov OZ o tom, že prvú časť 

dnešného ustanovujúceho zasadnutia OZ sme už ukončili a zložením sľubu sme sa ujali 

funkcií v orgánoch samosprávy obce. Pre naplnenie formálneho hľadiska konania 

ustnovujúceho zasadnutia OZ v yplývajúceho z metodického pokynu MV SR je potrebné 

pristúpiť k schváleniu programu ustanovujúceho zasadnutia OZ v Píle. Potom im z pozvánky 

prečítal ďalšie body   programu rokovania. Starosta obce zároveň oznámil poslancom OZ , že 

navrhuje doplniť program ustanovujúceho zasadnutia OZ o 2 body programu a to: 

- Návrh rozpočtu obce na rok 2019 

- Návrh  VZN o miestnych daniach a poplatkoch v obci Píla na rok 2019 

Starosta následne dal hlasovať o doplnení a zmene programu ustanovujúceho zasadnutia  to 

v nasledovnej podobe: 

1/ Otvorenie – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 

     Vykoná :  doterajší starosta obce 

2/  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 

       Vykoná : doterajší starosta obce 

3/ Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Píla a odovzdanie    

      osvedčení o zvolení starostovi obce a poslancom  obecného zastupiteľstva 

      Vykoná : predseda miestnej volebnej komisie 

 4/ Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho    

      zasadnutia 

 5/ Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva v Píle, 

 6/ Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období, 

 7/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 8/ Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch  

     podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  

     predpisov, 

 9/ Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, návrh na zriadenie    

     komisií obce – voľba predsedov a členov komisií,                                                               

 10/ Určenie platu starostu, 

 11/ Návrh rozpočtu obce Píla na rok 2019 

 12/ Návrh  VZN o miestnych daniach a poplatkoch v obci Píla na rok 2019 

 13/ Diskusia a organizačné veci, rôzne, 

 14/ Uznesenie, 

 15/ Záver, 

 



Hlasovanie k bodu č. 7 

Prítomní poslanci Za Proti Zdržalo sa 

5 5 0 0 

 

8.  Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov.

 Starosta obce Ing. Ľubomír Aláč navrhol, aby poslanec Ing. Ján Aláč bol poverený 

oprávnením zvolávať a  viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch 

predpokladaným  zákonom o obecnom zriadení: § 12 ods. 2 ak starosta obce nezvolá 

zasadnutie OZ najmenej raz za tri mesiace, zvolá ho poslanec poverený obecným 

zastupiteľstvom, § 12 ods. 3 ak starosta obce nezvolá ustanovujúce zasadnutie OZ, vedie ho  

iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom, § 12 ods. 6 ak starosta obce stratí právo 

viesť zasadnutie OZ, vedie ho poslanec poverený obecným zastupiteľstvom 

 Zasadnutie OZ schválilo poverenie poslanca Ing. Jána Aláča, aby bol oprávnený 

zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa § 12 ods. l a ods. 2 zákona č, 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Za hlasovali 4 poslanci OZ, jeden poslanec 

OZ sa zdržal.                                                 

 Zároveň starosta obce Ing. Ľubomír Aláč oznámil poslancom OZ, že  v zmysle zákona 

o obecnom zriadení má právo si vybrať  zástupcu starostu na ďalšie volebné obdobie a preto  

vymenoval za  zástupcu starostu   doterajšieho  zástupcu starostu Ing. Jána Aláča. 

          Zasadnutie OZ vzalo na vedomie, že  za zástupcu starostu bol  starostom obce 

vymenovaný poslanec OZ  Ing. Ján Aláč.   

Hlasovanie k bodu č. 8 

Prítomní poslanci Za Proti Zdržalo sa 

5 4 0 1 

 

9. Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie, návrh na zriadenie 

komisií obce – voľba predsedov a členov komisií. 

 Starosta obce  Ing. Ľubomír Aláč určil návrhovú komisiu a to v zložení: Lenka 

Vaľková a Pavel Stankovič, navrhol zriadiť dve komisie a to: 

Komisiu na ochranu verejného záujmu a verejného poriadku a Komisiu  kultúry 

a športu. 

 Za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu a verejného poriadku navrhol: 

Peter Šatara, poslanca OZ. Za členov komisie: všetci poslanci OZ. 



Za predsedu Komisie kultúry a športu navrhol: Mgr. Lenku Vaľkovú,poslankyňu OZ, za 

členov komisie navrhol: všetkých poslancov OZ. 

 Starosta obce dal o návrhoch hlasovať. Zasadnutie OZ  obidva návrhy starostu obce na 

predsedov komisií schválilo, na členov komisií schválilo. 

           Za návrhy boli  všetci 5 poslanci OZ.   

Hlasovanie k bodu č. 9 

Prítomní poslanci Za Proti Zdržalo sa 

5 5 0 0 

 

10. Určenie platu starostu obce.  

         Plat starostu sa určuje v súlade zo zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom 

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

predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami plat 

starostu a to súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

vyčíslenej na základe Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 2017 a násobku 1,65 

(podľa § 4), hrubý mesačný plat pri čiastočnom pracovnom úväzku ( 80%)  v sume 1 260,- €, 

s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 

Hlasovanie k bodu č. 10 

Prítomní poslanci Za Proti Zdržalo sa 

5 5 0 0 

 

11/ Návrh rozpočtu obce Píla na rok 2019 

 V tomto bode  programu starosta obce požiadal pracovníčku OcÚ Valériu Paľagovú 

aby prítomným poslancom predniesla návrh rozpočtu obce Píla na rok 2019 a tiež predbežný 

rozpočet na roky 2020  a 2021. Tento rozpočet je spracovaný ako vyrovnaný to znamená, že 

plánované príjmy sú rovnaké ako plánované výdavky. Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali 

hlavne z predpokladaných podielových daní od  štátu, ktoré boli zverejnené na stránke  MF 

SR  a sú vyššie asi o 12 % ako v minulom roku.  

 Potom k tomuto bodu vystúpil HK obce Ing. Ivan Sivok  a predniesol  odborné 

stanovisko k tomuto návrhu, v ktorom skonštatoval, že rozpočet na rok 2019 spĺňa všetky 

náležitosti rozpočtu, rozpočet je zostavený ako vyrovnaný a doporučuje ho schváliť. Ďalej 

predniesol aj prognózu na roky 2020 a 2021  a upozornil aj na možné riziká, okrem iného aj 

na rozpočtovú zodpovednosť obce. HK obce Ing. Sivok na záver svojho vystúpenia odporúča 

obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu obce Píla na rok 2019 schváliť a 

predbežný návrh rozpočtov na roky 2020 a 2021 zobrať na vedomie.   

 Starosta obce Ing. Ľubomír Aláč uviedol, že pre rok 2019 z dôvodu zaťaženia 

rozpočtu vyplatenním odstupného pre končiaceho starostu Ing. Milana Dobrockého sa 



dobrovoľne vzdáva všetkých cestovných náhrad ako aj nákladov na telefón, t. j. bude si 

všetky uvedené náklady hradiť sám. 

 Schválený návrh rozpočtu obce Píla na rok 2019 tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. 

Hlasovanie k bodu č. 11 

Prítomní poslanci Za Proti Zdržalo sa 

5 5 0 0 

 

  12/ Návrh  VZN o miestnych daniach a poplatkoch v obci Píla na rok 

2019 

 V tomto bode starosta obce predložil návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch na 

rok 2019  a poznamenal, že aj keď sme sadzby  za pozemky a stavby neupravovali musíme 

prijať  toto VZN s účinnosťou od 1.1.2019. Po diskusii k tomuto bodu programu pri hlasovaní 

boli všetci prítomní poslanci  za predložený návrh  VZN.  

 Schválený návrh VZN obce tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. 

Hlasovanie k bodu č. 12 

Prítomní poslanci Za Proti Zdržalo sa 

5 5 0 0 

 

     13.  Diskusia, organizačné veci a rôzne : 

 V diskusii vystúpila občianka Monika Kmeťová, ktorá poukázala na veľkoobjemový 

kontajner umiestnený na obecnom pozemku v centre obce v okolí ktorého dochádza 

k častému znečisteniu a neporiadku. Starosta obce prisľúbil, že sa postará aby bol odpad z 

veľkoobjemového kontajnera vyvezený spoločnosťou Brantner a bude diskutovať so 

spoločnosťou Brantner o možnosti umiestnenia kontajnerov na separovanie odpadu, ktoré by 

nahradili predmetný veľkoobjemový kontajner. V diskusii ďalej vystúpila pani Stela 

Dobrocká, ktorá uviedla, že ľudia častokrát nedbajú na poriadok a umiestňujú do kontajnerov 

ale aj v obci mimo kontajeri rôznorodý odpad, čím  znečisťujú okolie. 

 Nakoľko prítomní poslanci k jednotlivým prejednávaným bodom už zaujali stanoviská 

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

ukončil. 

14.  Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Píle.     

 Jednotlivé uznesenia prečítala predsedkyňa návrhovej komisie Mgr. Lenka Vaľková. 

Hlasovanie k bodu č. 14 

Prítomní poslanci Za Proti Zdržalo sa 

5 5 0 0 

 



     15.  Záver. 

 Starosta obce poďakovala bývalým poslancom a zároveň novozvoleným poslancom 

OZ v Píle pogratuloval k zvoleniu a vyjadril vieru v úspešnú spoluprácu v nasledujúcom 

volebnom období. 

 Starosta obce  poďakoval prítomným za účasť a ustanovujúce OZ ukončil. 

 

Overovatelia:       Peter Šatara                  ...................  

            

                            

                             Ing. Ján Aláč               .................... 

 

                                                                                                                                         

Zapísala:              Valéria Paľagová        ......................                                                                     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U Z N E S E N I A 
 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  Píla 

zo dňa  08. 12. 2018 

/   1 – 7 / 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce 

2. Poverenie poslanca, ktorý bude  oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného  zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2  prvá veta, ods. 3 

tretia  veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov 

3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do 

komisií a voľbu predsedov komisií 

4. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce 

5. Vymenovanie zástupcu starostu, starostom obce 

6. Návrh rozpočtu obce Píla na rok 2019 

7. Návrh  VZN o miestnych daniach a poplatkoch v obci Píla na rok 2019 

 

Uznesenie č. 1 
Obecné zastupiteľstvo v Píle 

 

A :  b e r i e    na   v e d o m i e : 

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

2. výstúpenie novozvoleného starostu 

 

B:   k o n š t a t u j e , ž e 

1.  novozvolený starosta obce  Ing. Ľubomír Aláč  

            zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce                                                 

 

2.  zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub      

     poslanca obecného zastupiteľstva            

            Ing. Ján Aláč 

            Mgr. Lenka Vaľková 

            Pavol Stankovič 

            Stanka Uhrinová 

            Peter Šatara  

 



Uznesenie č. 2 

Obecné zastupiteľstvo v Píle 

 

A:    p o v e r u j e 

. Poslanca    Ing. Jána Aláča  zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v 

prípadoch  podľa § 12 ods. 2 prvá veta,ods. 3 tretia veta,  ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

  

Uznesenie č. 3 
Obecné zastupiteľstvo v Píle 

 
A.   z r i a ď u j e  : 

l/   Komisie  a to :  

      l/  Komisia na ochranu verejného záujmu a verejného poriadku 

      2/ Komisia  kultúry a športu 

              

B.    v o l í : 

        a/ predsedu komisie  na ochranu verejného záujmu a verejného poriadku : 

            Peter Šatara, poslanec OZ  

        b/ členov komisie na ochranu verejného záujmu a verejného poriadku: Ing. Ján Aláč, 

Mgr. Lenka Vaľková, Stanka Uhrinová, Pavol Stankovič   

        c/ predsedu komisie kultúry a športu:  Mgr. Lenka Vaľková, poslankyňa OZ. 

        d/ členov komisie komisie kultúry a športu: Ing. Ján Aláč, Stanka Uhrinová, Pavol 

Stankovič, Peter Šatara  

 

Uznesenie  č. 4 
Obecné zastupiteľstvo v Píle 

 

A: u r č u j e  

 1. V súlade zo zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom 

obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami plat starostu a to súčin priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe Štatistického 

úradu Slovenskej republiky za rok 2017 a násobku 1,65 (podľa § 4), hrubý mesačný plat pri 

čiastočnom pracovnom úväzku ( 80%)  v sume 1 260,- €, s účinnosťou odo dňa zloženia 

sľubu. 

 

 

 

 



Uznesenie č. 5 
Obecné zastupiteľstvo v Píle 

 

A. b e r i e   n a   v e d o m i e : 

 1.  že za zástupcu starostu  bol  starostom obce vymenovaný poslanec OZ  Ing. Ján 

Aláč, doterajší zástupca starostu. 

       

Uznesenie  č. 6 
Obecné zastupiteľstvo v Píle 

 

A. s c h v a ľ u j e : 

          1. Rozpočet obce Píla na rok 2019 – ako záväzný 

 

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

          1. Stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu obce Píla na rok 2019 

          2. Rozpočet obce Píla na roky 2020-2021 – ako nezáväzný 

 

Uznesenie  č. 7 
Obecné zastupiteľstvo v Píle 

 
A. s c h v a ľ u j e :                                                

 1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla č. 01/2019 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez realizovaných zmien 

vzhľadom k roku 2018 

 

 

                                                                                   

 

                                                                                   Ing. Ľubomír Aláč                                                               

                                                                                        starosta obce    

 


