
Obecné zastupiteľstvo v Píle 

 
Z á p i s n i c a 

napísaná  na 3. verejnom   zasadnutí  obecného  zastupiteľstva v  Píle konanom 
dňa  17.  apríľa 2021  v   zasadačke  Obecného  úradu   Píla. 

 

Prítomní poslanci: 1. Ing. Aláč Ján 

2. Pavel Stankovič 

3. Peter Šatara 

4. Mgr. Lenka Vaľková 

 

Ospravedlnení: 0 

 

Ostatní prítomní a občania v počte:   0 

 

Zapisovateľ:               Ing. Ján Aláč 

 

Overovatelia:  Šatara Peter, Mgr. Lenka Vaľková 

 

1. Otvorenie 

           Rokovanie 3. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2021 otvoril a 

viedol Ing. Ľubomír Aláč, starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných poslancov OZ  

 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. Nakoľko poslanci nemali pripomienky k stanovenému programu rokovania 

OZ, starosta dal o programe rokovania OZ opätovne hlasovať. Na základe výsledkov 

hlasovania  poslanci program  jednohlasne schválili. 

Hlasovanie k bodu č. 1 

Prítomní poslanci Za Proti Zdržalo sa 

4 4 0 0 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 Starosta obce za zapisovateľa určil  Ing. Ján Aláč, poslanca OZ, a za overovateľov 

zápisnice  Peter Šatara a Mgr. Lenka Vaľková, poslancov OZ. 

 

3. Správa o plnení uznesení z minulého zasadnutia OZ. 

 Správu o plnení uznesení z minulého zasadnutia OZ predniesol starosta obce a bolo 

konštatované, že uznesenia boli naplnené v plnom rozsahu.  



Starosta obce-  Informoval o splnení uznesenie z mimoriadneho zasadnutia OZ ktoré 

sa konalo dňa 09.04.2021. Unimobunka bola odpredaná za zostatkovú účtovnú hodnotu 

600EUR, po zaplatení si ju kupujúci odviezol. 

 

4. Majetkové priznanie hlavného kontrolóra a starostu obce 

Starosta obce-  Informoval o majetkovom priznaní starostu obce a hlavného 

kontrolóra obce Píla.  

Obecné zastupiteľstvo- berie na vedomie majetkové priznanie starostu obce a 

hlavného kontrolóra. 

5. Upozornenie prokurátora – prerokovanie (porušenie zákona č. 

39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti) – prevádzkovanie 

karanténnych staníc pre odchyt túlavých zvierat. 

Starosta obce- informoval o porušení zákona a upozornenie prokurátora pod č. PD 

36/21/6606-5 zo dňa 22.03.2021  

Obecné zastupiteľstvo- berie na vedomie upozornenie prokurátora č. PD 36/21/6606-5 zo dňa 

22.03.2021 na porušenie zákona 39/2007 zbierky zákona o veterinárnej starostlivosti.    

Starosta obce- nedopatrením nebol predložený dodatok k zmluve o spolupráci o odchyte 

túlavých zvierat – na základe čoho nedochádza k porušeniu zákona o veterinárnej 

starostlivosti pre odchyt túlavých zvierat. Dodatok bude predložený spolu s písomnou 

správou o prijatých opatreniach a prerokovaní upozornenia prokurátora.   

Obecné zastupiteľstvo- poverilo starostu obce o možnosti vybudovať útulok pre túlavé 

zvieratá. Ďalej poveruje starostu obce na doloženie dokumentov na prokuratúru.  

6. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO) – schválenie 

zmluvy na zabezpečenie zberu a prepravy kuchynského odpadu 

Starosta obce – treba riešiť biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) a biologicky 

rozložiteľný kuchynský odpad ( BRO z kuchyne)  termín vyriešenia je do konca júna 2021. 

Starosta obce – na uvedené odpady sú dve riešenia, na BRO z kuchyne uzatvoriť zmluvu s 

Brantnerom . Cena za vývoz ročne cca 500EUR za dve nádoby, ktoré by boli umiestnené pri 

OÚ vývoz 1x týždenne. Na BRKO zakúpiť kompostér pre každú domácnosť, alebo vytvoriť 



kompostovisko v obci uzatvoriť zmluvu na vývoz. Navrhujem – na začiatok objednať na 

likvidáciu uvedených odpadov Brantner Gemer s.r.o. a postupne získať dotáciu na nákup 

kompostérov pre domácnosť. 

 Obecné zastupiteľstvo- poveruje starostu obce  vypracovať objednávku na likvidáciu 

uvedených odpadov s Brantnerom a zistiť možnosť zakúpenia kompostérov pre domácnosť. 

7. Rôzne 

 

 Starosta obce- dal som žiadosť na zmenu účelu dotácie v sume 12780EUR mala byť 

požitá na : stoličky- kultúrny dom, oplotenie cintorín, oporný múrik Matuškovci . Zmena-  

strecha hasiči, cesta OU + Hasiči, oplotenie cintorín, stoličky- kultúrny dom. 

  Obecné zastupiteľstvo- súhlasí a poveruje starostu zistiť čo bude stát rekonštrukcia 

strechy. 

 Starosta obce- treba na zvonici opraviť obklad (cokeľ) odpadol. 

 Starosta obce- dal som žiadosť na PPA  o zmenu projektu na podlahu kultúrneho domu 

nakoľko sa už taká podlaha nevyrába.   

 Obecné zastupiteľstvo- Navrhuje počkať na vyjadrenie PPA  a potom pokračovať v 

rekonštrukcii.   

 Starosta obce- urobil sa poriadok okolo kontajnerov pri Amazonke a ideme sledovať kto 

tam dáva stavebný odpad.   

Starosta obce- hasičské auto bolo prevedené do vlastníctva obce. PZP uzatvorené s Generali 

suma 282EUR. Pre špeciálne ŠPZ treba isť do Bratislavy. 

 

8. Diskusia 

 Starosta obce- dokončenie kultúrneho domu nie je potrebné dokončiť za každú cenu, 

pretože je zima a vznikli by naviac náklady na kúrenie. 

 Starosta obce- informoval, že treba v tomto roku vyčerpať 12780EUR + 10% 

spoluúčasť z uvedených finančných prostriedkov bolo plánované zakúpiť stoličky do 

kultúrneho domu, oplotenie cintorína, oporný múr na prístupovej ceste k Matuškovi.  

 Starosta obce- Informoval, že hasičské auto sa stáva majetkom obce darovacou 

zmluvou. Obci vznikne náklad na PZP a STK.   

 

9.  Návrh na uznesenie. 

Starosta obce  predniesol zasadnutiu OZ  návrh na uznesenie.  



10.  Záver. 

  Starosta obce  poďakoval prítomným poslancom za  účasť a ukončil 3. Verejné 

zasadnutie OZ v roku 2021.   

 

 

 

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

            

                            

                          Mgr. Lenka Vaľková                      .................... 

 

 

 

 Zapísal:               Ing. Ján Aláč                                         ......................                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZNESENIA 

 

z obecného zastupiteľstva obce Píla  

zo dňa 17.04. 2021 
 
 

Uznesenie č. 7 
 

Obecné zastupiteľstvo v Píle  

k bodu programu č. 1., 2. a 3. 

 

A: k o n š t a t u j e , ž e 
 

1. OZ je uznášaniaschopné, poslanci Ing. Ján Aláč, Peter Šatara, Pavel Stankovič 

a Mgr. Lenka Vaľková sú prítomní na zasadnutí OZ 
 
B. u r č u j e : 
 

1. Za zapisovateľa zápisnice: Ing. Ján Aláč 
 

2. Za overovateľov zápisnice: Mgr. Lenka Vaľková a Peter Šatara 
 

3. Za členov návrhovej komisie: všetci prítomní poslanci 
 

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

1. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ dňa 12.02.2021 

 

Uznesenie č. 8 
 

Obecné zastupiteľstvo v Píle  

k bodu programu č. 4. 

 

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

1. Majetkové priznanie hlavného kontrolóra obce a starostu obce 

 

 

Uznesenie č. 9 
 

Obecné zastupiteľstvo v Píle  

k bodu programu č. 5. 

 

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

1. upozornenie prokurátora číslo Pd 36/21/6606-5 zo dňa 22.03.2021 na porušovanie 

zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti (ďalej len:“ Zákon 

o veterinárnej starostlivosti“) v ust. § 22 ods. 9, ods. 10 a ods. 11, ku ktorému došlo 

nečinnosťou obce Píla pri neaplikovaní citovaných ustanovení zákona 

o veterinárnej starostlivosti do výkonu svojej pôsobnosti. 

2. vyjadrenie starostu obce k uvedenému upozorneniu z ktorého vyplýva, že pri 

dožiadaní okresnej prokuratúry bol nedopatrením nepredložený dodatok k zmluve 

o spolupráci pri odchyte túlavých psov (zvierat), ktorým obec deklaruje, že sa 



v zmysle ročného príspevku uvedeného v predmetnom dodatku podieľa na 

prevádzke karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá na základe § 22 ods. 9 

Zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení, čím 

nedochádza k porušeniu zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti zo 

strany obce Píla. 

 

B.  p o v e r u j e: 
 

 1. starostu obce predložiť na Okresnú prokuratúru Lučenec písomnú správu 

o prijatých opatreniach a prerokovaní upozornenia prokurátora 

 2. starostu obce predložiť na Okresnú prokuratúru Lučenec dodatok k zmluve 

o spolupráci pri odchyte túlavých psov, ktorým obec deklaruje splnenie zákonnej 

povinnosti na základe § 22 ods. 9 Zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 

v platnom znení. 

 3. starostu obce zistiť možnosti a podmienky vybudovania voliéry pre odchyt túlavých 

zvierat (psov) v priestoroch dvora obecného úradu za účelom preklenutia času čakania 

na príchod zmluvne dohodnutého poskytovateľa služby – Regionálne centrum 

Slobody zvierat v Lučenci. 

 

Uznesenie č. 10 
 

Obecné zastupiteľstvo v Píle  

k bodu programu č. 6. 

 

A. p o v e r u j e: 
 

              1.  starostu obce vypracovať objednávku na zber BRKO so spoločnosťou Brantner 

Gemer s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Píle, dňa 17.04.2021 
 
 
 
 

 

Ing. Ľubomír Aláč 

starosta obce 


