
Obecné zastupiteľstvo v Píle 

 
Z á p i s n i c a 

napísaná  na 4. verejnom   zasadnutí  obecného  zastupiteľstva v  Píle konanom 
dňa  11.  júna 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 4. 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. Poslanci OZ nenavrhli doplnenie programu OZ. 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. 

 



4. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému 

nariadeniu obce Píla č. 03/2019 o podmienkach držania psov na 

území obce Píla. 

Obecné zastupiteľstvo -  Prerokovalo protest prokurátora  č. 46/21/66064 zo dňa 

15.04.2021. Na základe vyjadrenia starostu obce OZ vyhovelo protestu prokurátora a zrušilo 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2019 o podmienkach držania psov na území obce Píla, 

na základe čoho v nasledujúcom bode prerokovalo nový návrh VZN o podmienkach držania 

psov na území obce. 

 

5.  Návrh VZN č. 01/2021, ktorým sa ruší VZN č. 03/2019 zo dňa 

15.02.2019 

OZ schválilo návrh VZN č. 1/2021 a zrušilo VZN 3/2019 z 15.02.2019 – schválené VZN 

1/2021 hovorí o držaní psov na území obce Píla ( pohyb na cintoríne a pietnych miestach) 

vstup do budovy OÚ ,kultúrneho domu a do domu smútku. VZN bolo spracované v zmysle 

vytknutých  nedostatkov uvedených v proteste prokurátora proti VZN obce Píla č. 03/2019. 

Hlasovanie k bodu č. 5 

Prítomní poslanci Za Proti Zdržalo sa 

4 4 0 0 

 

6. Dni obce Píla – Petropavlovské dni 2021 – spolufinancovanie 

poskytnutej dotácie – schválenie 

Dni obce Píla, konať sa budú 26-27.06.2021. Financovanie 1200EUR od BBSK. 

Starosta - pracujem na sponzoroch.  Dúfam, že sa mi podarí získať aspoň 300EUR. 

Navrhujem sponzorské od OÚ vo výške 700EUR, ktoré sa ušetrili z predchádzajúceho 

obdobia. 

Obecné zastupiteľstvo- na základe hlasovania súhlasí aby sa OÚ Píla podieľal na 

spolufinancovaní akcie Dni obce Píla vo výške 700 EUR. 

Hlasovanie k bodu č. 6 

Prítomní poslanci Za Proti Zdržalo sa 

4 4 0 0 

 

 

7.  Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na bežný účet 

za účelom financovania rekonštrukcie strechy hasičskej zbrojnice. 



Starosta obce- Prevod finančných prostriedkov na rekonštrukciu strechy na hasičskej 

zbrojnici,  vo výške 2500EUR z dôvodu nesprávne vykonanej realizácie pri rekonštrukcii. 

Zatekanie na viacerých miestach HZ.   

Obecné zastupiteľstvo- Súhlasí s prevodom  finnančných prostriedkov z rezervného fondu  na 

bežný účet za účelom opravy strechy na hasičskej zbrojnici vo výške 2500EUR. 

8.   Záverečný účet obce Píla za rok 2020 

  Hlavný kontrolór – prešiel rozpočtom obce Píla jednotlivými kapitolami a 

položkami  s ktorými oboznámil prítomných poslancov a skonštatoval, že rozpočet skončil s 

prebytkom 29188,43 EUR. Hlavný kontrolór- navrhuje schváliť záverečný účet obce Píla a 

presunuť prebytok 29188,43 EUR do rezervného fondu. Starosta dal hlasovať o návrhu 

hlavného kontrolóra. Návh  HK bol  OZ jednomyseľne schválený. Záverečný účet obce tvorí 

prílohu tejto zápisnice. 

Hlasovanie k bodu č. 8 

Prítomní poslanci Za Proti Zdržalo sa 

4 4 0 0 

 

9. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Píla za 

rok 2020 

Obecné zastupiteľstvo- berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

obce Píla za rok 2020. 

 

10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 

2021 

Obecné zastupiteľstvo- berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

na II. polrok 2021. 

 

11. Rôzne 

A./ 

 Starosta obce- Navrhuje vstup do organizácie Združenie Javor- združenie obcí.   

 Obecné zastupiteľstvo- schvaľuje vstup do navrhnutej organizácii za účelom možnosti 

žiadať dotácie ako združenie obcí.   

Hlasovanie k bodu č. 11 a. 

Prítomní poslanci Za Proti Zdržalo sa 

4 4 0 0 



 

B./ 

  Starosta obce- navrhuje zakúpenie kompostérov do každej domácnosti,je to podľa 

mňa najlacnejšie riešenie. Prefinancovanie z rezervného fondu.  Zakúpenie je nutné z 

dôvodu novovzniknutej zákonnej povinnosti separovania BIO odpadu a kuchynského 

odpadu z domácností. Nakoľko vývoz tohto odpadu by bol extrémne drahý je 

zakúpenie kompostérov najrelevantnejšou voľbou medzi pomerom cena/zaťaženie 

obce a občanov. 

 Obecné zastupiteľstvo- schvaľuje zakúpenie kompostérov do každej domácnosti z 

prostriedkov rezervného fondu. 

 Hlasovanie k bodu č. 11 b. 

Prítomní poslanci Za Proti Zdržalo sa 

4 4 0 0 

 

 Starosta obce- v roku 2022 je v pláne práce SVP čistiť protipovodňové nádrže a 

dohodli sme sa na preplácaní kosenia 560EUR/rok + údržba.  

 

12. Diskusia 

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. 

 

13.  Návrh na uznesenie. 

Starosta obce  predniesol zasadnutiu OZ  návrh na uznesenie.  

 

14.  Záver. 

  Starosta obce  poďakoval prítomným poslancom za  účasť a ukončil 4. verejné 

zasadnutie OZ.   

 

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

            

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

                                                                                                                                           

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



UZNESENIA 

 

z obecného zastupiteľstva obce Píla  

zo dňa 11.06. 2021 
 
 

Uznesenie č. 11 
 

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 17.04.2021 

 

Uznesenie č. 12 
 

Obecné zastupiteľstvo v Píle 
 

k bodu programu č. 4. 

 

A.  prerokovalo : 
 

1. Protest prokurátora č. Pd 46/21/6606-4 z 15.4.2021 vo veci zrušenia Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 03/2019 o podmienkach držania psov na území obce Píla 

B.  vyhovuje: 
 

1. Protestu prokurátora č. Pd 46/21/6606-4 z 15.4.2021 vo veci zrušenia Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 03/2019 o podmienkach držania psov na území obce Píla 

C.  ruší: 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2019 o podmienkach držania psov na území 

obce Píla 

Uznesenie č. 13 
 

Obecné zastupiteľstvo v Píle  

k bodu programu č. 5. 
 

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

 1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla č. 01/2021 o podmienkach držania psov na 

území obce Píla, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2019 zo dňa 15.02.2019 



Uznesenie č. 14 
 

Obecné zastupiteľstvo v Píle  

k bodu programu č. 6. 

 

A. s c h v a ľ u j e : 

Spolufinancovanie poskytnutej dotácie z BBSK na dni obce Píla – Petropavlovské 

dni 2021 do výšky 700 eur. 

 

Uznesenie č. 15 
 

Obecné zastupiteľstvo v Píle  

k bodu programu č. 7. 

 

A. s c h v a ľ u j e : 

1. Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 2500 eur na bežný 

účet za účelom spolufinancovania projektu rekonštrukcie strechy hasičskej 

zbrojnice. 

 

Uznesenie č. 16 
 

Obecné zastupiteľstvo v Píle  

k bodu programu č. 8. 

 
A. s c h v a ľ u j e : 

1. Záverečný účet Obce Píla a celoročné hospodárenie bez výhrad 

2. Schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného 

fondu vo výške 29 188,43  Eur 

3. Schvaľuje prevod prebytku hospodárenia vo výške 29 188,43 Eur na Rezervný 

fond obce 

Uznesenie č. 17 
 

Obecné zastupiteľstvo v Píle  

k bodu programu č. 9. 
 

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

1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu Obce Píla za rok 

2020. 

Uznesenie č. 18 
 

Obecné zastupiteľstvo v Píle  

K bodu programu č. 10. 
 

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

1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021 



         Uznesenie č. 19 
 

       Obecné zastupiteľstvo v Píle  

k bodu programu č. 11 a. 
 

A. s c h v a ľ u j e : 

1. Založenie združenia obcí podľa   §20b zákona č. 369/1990 Zb. a vstup do 

tohto združenia:  

a) názov združenia: Región Pod Javorom - združenie obcí 

b) sídlo združenia: Zichyho kaštieľ, Lúčna 428/13, 985 52 Divín 

c) predmet  činnosti: koordinácia činnosti obcí i ostatných subjektov 

v regióne vo všetkých oblastiach regionálneho rozvoja, s cieľom 

skvalitniť životné podmienky obyvateľov tohto regiónu v zmysle trvalo 

udržiavateľného rozvoja. Zároveň združenie zabezpečuje spoločné 

vystúpenia i propagáciu navonok, 

d) doba, na akú sa združenie zriaďuje: neurčitú     

2. Zmluvu o zriadení združenia obcí Región Pod Javorom - združenie obcí. 

         Uznesenie č. 20 
 

        Obecné zastupiteľstvo v Píle  

 K bodu programu č. 11 b. 

 

A. s c h v a ľ u j e : 

1. Nákup kompostérov do každej domácnosti z finančných prostriedkov rezervného 

fondu. 

 

 

 

 

 

 Píle, dňa 11.06.2021 
 
 
 
 

 

Ing. Ľubomír Aláč 

starosta obce 
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