Zá pisnica
z mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi
konaného dňa 14. februára 2019 v zasadačke Obecného úradu v Petrovej Vsi
_________________________________________________________________________
Prítomní:
Štefan Beňa, starosta obce

Mgr. Miriam Hricová, zástupca starostu,
Ľubomír Cvečka, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Blažej Pišoja, Miroslav Pochylý, Ján
Polák, Ing. Marcel Polesňák,
Ospravedlnení:
Bc. Tomáš Schemmer
Ostatní prítomní:
Kristína Baňovičová - zapisovateľka

Účasť občanov na zasadaní OZ: 5
Dnešné mimoriadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi otvoril starosta obce Štefan Beňa.
Privítal prítomných poslancov OZ a oboznámil ich s programom zasadania. Konštatoval, že je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov OZ, takže zasadanie je spôsobilé rokovať a prijímať uznesenia. Schôdza
OZ bola riadne písomne zvolaná s uvedením dňa, miesta, hodiny, ako i s programom rokovania. Starosta
obce navrhol do programu doplniť bod 5 Rôzne a) Informácia o vzájomnej dohode nájomníkov
v bytovom dome č. 350, byt č. 3 b) Žiadosť Kultúrneho klubu v zastúpení p. Mária Janíková a p. Andrej
Ondráš o poskytnutie finančného príspevku na hudobnú skupinu počas fašiangového sprievodu obcou c)
informácia o stave žiadosti o kúpu pozemkov na IBV Peklo II.
P R O G R A M:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Voľba návrhovej komisie
4. Výber nájomníka do 3-izbového obecného nájomného bytu v bytovom dome č. 351
5. Rôzne
a) Informácia o vzájomnej dohode nájomníkov v bytovom dome č. 350, byt č. 3
b) Žiadosť Kultúrneho klubu v zastúpení p. Mária Janíková a p. Andrej Ondráš o poskytnutie
finančného príspevku na hudobnú skupinu počas fašiangového sprievodu obcou
c) Informácia o stave žiadosti o kúpu pozemkov na IBV Peklo II
6. Rekapitulácia uznesení
7. Záver
Poslanci OZ program schválili a riadili sa ním.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Ľubomír Cvečka, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Blažej
Pišoja, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda Ing. Marcel Polesňák, členovia p.
Mgr. Miroslav Jakubáč a p. Ján Polák. Za overovateľov zápisnice určil p. Mgr. Miroslava Jakubáča a p.
Jána Poláka.
Zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice bolo poslancami schválené.
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Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Ľubomír Cvečka, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Blažej
Pišoja, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení prijatých na zasadaní OZ z 21. decembra 2019 vykonal starosta obce.
Uznesenie č. 7/2018 – OZ konštatuje, že zvolený poslanec OZ p. Polák zložil zákonom predpísaný
sľub poslanca OZ. Poslanci OZ uznesením č. 8/2018 schválili zmenu účelu použitia finančných
prostriedkov RF na splátku úveru DEXIA komunál. Uznesením č. 9/2018 OZ schválilo 3. zmenu
rozpočtu k 31. 12. 2018. Uznesením č. 10/2018 OZ schválilo plán kontrol hlavného kontrolóra obce
Petrova Ves na I. polrok 2019. Uznesenie č. 11/2018 – OZ schválilo plán práce OZ obce Petrova
Ves na I. polrok 2019. Uznesením č. 12/2018 OZ súhlasí, že proces obstarávania a schvaľovania
územnoplánovacej dokumentácie ,,Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Petrova Ves“ potrvá
najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. OZ uznesením č. 13/2018 a) schválilo
odkúpenie pozemku parc. reg. ,,C“ č. 4001/33, k. ú. Petrova Ves od Mgr. Mileny Filipovej. b)
splnomocňuje starostu obce podpísaním zmluvy. OZ uznesením č. 14/2018 a) zobralo na vedomie
návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemkov v lokalite IBV Peklo II Petrova Ves. b) schválilo zmluvné
podmienky na predaj pozemkov, ktoré sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Petrova Ves
v lokalite IBV Peklo II vo výlučnom vlastníctve obce Petrova Ves.

4. Výber nájomníka do 3-izbového obecného nájomného bytu v bytovom dome č. 351
Nakoľko si p. Jakub Kuthan kúpili rodinný dom v obci Petrova Ves v mesiaci január bola obci doručená
výpoveď nájomnej zmluvy ku dňu 28. 02. 2019. Ide o 3-izbový byt v bytovom dome č. 351 v IV.
nadzemnom podlaží. Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosti jednotlivých uchádzačov o obecný
nájomný byt. Zároveň starosta obce predložil návrh obce s cieľom uspokojiť väčší počet žiadateľov, t. j.
p. Kurcovej prideliť 3-izbový obecný nájomný byt a p. Búzkovej prideliť byt po p. Kurcovej, (2-izbový),
nakoľko býva u bývalých svokrovcov a má malú dcéru.
V rozprave poslanci (Ing. Polesňák, Mgr. Hricová) pripomenuli kritériá na schvaľovanie nájomníkov do
obecných bytov. Ide o sociálne byty, prednosť majú naši občania, rodiny s malými deťmi.
U z n e s e n i e č. 1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
a) s c h v a ľ u j e
Renátu Kurcovú, bytom Petrova Ves 351 ako nájomníka do uvoľneného 3-izbového obecného bytu
v bytovom dome č. 351, byt č. 12.
a) s c h v a ľ u j e
Blanku Búzkovú, bytom Petrova Ves 197 ako nájomníka do uvoľneného 2-izbového obecného
nájomného bytu v bytovom dome č. 351, byt č. 5
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Ľubomír Cvečka, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Blažej
Pišoja, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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5. Rôzne
a) Informácia o vzájomnej dohode nájomníkov v bytovom dome č. 350, byt č. 3
V mesiaci január 2019 manželom Palkovičovým uplynula platnosť nájomnej zmluvy manželia sa dohodli
na vzájomnom písomnom uzatvorení dohody, aby bola nová nájomná zmluva uzatvorená len s p.
Palkovičovou, nakoľko jej boli súdom pridelené deti.
U z n e s e n i e č. 2/2019
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedo mie
informáciu o vzájomnej dohode nájomníkov v bytovom dome č. 350, byt č. 3
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Ľubomír Cvečka, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Blažej
Pišoja, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Žiadosť Kultúrneho klubu v zastúpení p. Mária Janíková a p. Andrej Ondráš o poskytnutie
finančného príspevku na hudobnú skupinu počas fašiangového sprievodu obcou
Dňa 11. 02. 2019 bola obci doručená písomná žiadosť Kultúrneho klubu, v zastúpení p. Mária Janíková
a p. Andrej Ondráš o poskytnutie finančného príspevku vo výške 370 € na hudobnú skupinu pri
fašiangovom sprievode obcou, ktorý sa bude konať 23. 02. 2019. Starosta obce podotkol, že nakoľko
Kultúrny klub nie je zaregistrovaný ako organizácia, nemôžu si podať žiadosť o poskytnutie dotácie ako
ostatné obecné organizácie.
V rozprave sa poslanci zhodli na tom, že Kultúrny klub by mal byť zaregistrovaný ako organizácia, a ako
ostatné obecné organizácie môže podať žiadosť o poskytnutie dotácie. Keďže mu bude v tomto prípade
poskytnutý príspevok, musí byť podujatie riadne vyúčtované.
U z n e s e n i e č. 3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
a) s ch v a ľ u j e
poskytnutie finančného príspevku na hudobnú skupinu počas fašiangového sprievodu obcou vo
výške 370 € Kultúrnemu klubu Petrova Ves. Fašiangový sprievod bude vyúčtovaný s kultúrnou
akciou – Pochovávanie basy, z dôvodu použitia verejných prostriedkov.
b) z a v ä z u j e
Kultúrny klub v zastúpení p. Mária Janíková a p. Andrej Ondráš vrátením príspevku v plnej
výške v prípade nesplnenia podmienky uvedenej v bode a tohto uznesenia
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Ľubomír Cvečka, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Blažej
Pišoja, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c) Informácia o stave žiadosti o kúpu pozemkov na IBV Peklo II
Starosta obce predbežne informoval poslancov o počte podaných žiadostí o kúpu pozemku na jednotlivé
parcele v lokalite IBV Peklo II.
6. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 14. februára 2019 prijalo uznesenia, ktorými
pod číslom
1a/2019, 1b/2019, 3a/2019 schvaľuje
2/2019 berie na vedomie
3b/2019 zaväzuje
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7. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za
účasť na zasadaní.

Štefan Beňa
starosta obce

Mgr. Miriam Hricová
zástupca starostu
Mgr. Miroslav Jakubáč

overovateľ

.......................................................

Ján Polák

overovateľ

.......................................................

Kristína Baňovičová
zapisovateľka

