Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi
konaného dňa 27. júna 2019 v zasadačke Obecného úradu v Petrovej Vsi
___________________________________________________________________________
Prítomní: Štefan Beňa starosta obce
Mgr. Miriam Hricová, zástupkyňa starostu,
Ľubomír Cvečka, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing.
Marcel Polesňák, Ing. Tomáš Schemmer
Ospravedlnení: Mgr. Blažej Pišoja
Ostatní prítomní:
Ing. Ivan Gronský – kontrolór obce
Kristína Baňovičová - zapisovateľka
Gabriela Vépyová – účtovníčka OcÚ
Ing. Zuzana Hertlová - pokladníčka
Účasť občanov na zasadaní OZ: 0
Dnešné 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 doplniť do programu do bodu rôzne a) ponuka
o odpredaj pozemkov parc. reg. ,,C“ č. 6843; 7057, k. ú Petrova Ves – MUDr. Mária
Minariková
P R O G R A M:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Voľba návrhovej komisie
4. Interpelácie poslancov
5. Zmena rozpočtu k 30. 06. 2019
6. Plán kontrol hlavného kontrolóra obce Petrova Ves na II. polrok 2019
7. Plán práce Obecného zastupiteľstva obce Petrova Ves na II. polrok 2019
8. Informácia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
na Zberný dvor odpadov Petrova Ves
9. Program odpadového hospodárstva obce Petrova Ves na roky 2016 – 2020
10. Návrh Dodatku č. 1/2019 k VZN č. 2/2018 o výške príspevku na pobyt dieťaťa
v MŠ, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
ŠKD, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov a určenie úhrady v ŠJ
11. Informácie o Verejnej obchodnej súťaži č. 1/2019 – predaj pozemkov mimo
zastavaného územia obce, lokalita IBV Peklo II
12. Vyhodnotenie ponúk priameho predaja bytu č. 3 v bytovom dome č. 284 v lokalite
Štátne majetky
13. Rôzne
a) Ponuka o odpredaj pozemkov parc. reg. ,,C“ č. 6843; 7057, k. ú Petrova Ves –
MUDr. Mária Minariková
14. Diskusia
15. Rekapitulácia uznesení
16. Záver

Poslanci OZ program schválili a riadili sa ním.

Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Ľubomír Cvečka, Mgr. Miroslav Jakubáč,
Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Ing. Tomáš Schemmer)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda Ing. Tomáš Schemmer,
členovia p. Miroslav Pochylý a p. Ján Polák. Za overovateľov zápisnice určil p. Miroslava
Pochylého a p. Jána Poláka. Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ zo dňa
16. mája bola overovateľmi overená bez pripomienok.
Zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice bolo poslancami schválené.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Ľubomír Cvečka, Mgr. Miroslav Jakubáč,
Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Ing. Tomáš Schemmer)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení prijatých na riadnom zasadaní OZ dňa 16. mája 2019 vykonal starosta obce.
Uznesením č. 28/2019 OZ zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu
rozpočtu k 31. 12. 2018. Poslanci OZ uznesením č. 29/2019 schválili plnenie rozpočtu k 31. 12.
2018. Uznesením č. 30/2019 OZ zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu obce Petrova Ves za rok 2018. OZ uznesením č. 31/2019 zobralo na
vedomie správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2018.
Uznesením č. 32/2019 OZ schválilo záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok
2018 bez výhrad. OZ schválilo uznesením č. 33/2019 správu ústrednej inventarizačnej komisie
o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2018. Uznesením č. 34/2019 OZ zobralo na vedomie
informáciu o vydaní Poriadku odmeňovania. Schválenie vydania knihy o Petrovej Vsi bolo
schválené uznesením č. 35/2019. OZ zobralo na vedomie uznesenie č. 36/2019 – program
XXXI. ročníka ZVR – Memoriál Jána Vépyho a Svätodušného jarmoku. Uznesením č. 37/2019
OZ a) zobralo na vedomie výpoveď z nájmu p. Petry Jančišinovej b) zobralo na vedomie
žiadosť p. Jany Albrechtovej o prenájom nebytového priestoru v KD c) schválilo prenájom
nebytového priestoru doterajšieho ,,kaderníctva“ na obdobie 2 rokov d) splnomocnilo starostu
obce podpísaním nájomnej zmluvy. OZ uznesením č. 38/2019 zobralo na vedomie informáciu
o žiadosti týkajúcej sa havarijnej situácie pri RD č. 104. Uznesením č. 39/2019 OZ a) zobralo
na vedomie žiadosť p. Mariána Hrubšu a manželky Evy o odpredaj pozemku b) schválilo
odpredaj pozemku parc. reg. ,,C“ č. 188/2, k. ú. Petrova Ves, vo výmere 91 m2, v zmysle § 9a
ods. 8 písm. b. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov c)
splnomocnilo starostu obce podpísaním kúpnej zmluvy. Uznesením č. 40/2019 OZ a) zobralo
na vedomie žiadosť p. Ladislava Balgu a manželky Alexandry o prehodnotenie kúpnej zmluvy
b) nevyhovelo žiadosti p. Ladislava Balgu a manželky Alexandry. OZ uznesením č. 41/2019 a)
zobralo na vedomie žiadosť p. Jozefa Krbicu a manželky Petry, bytom Petrova Ves, o kúpu
pozemku b) schválilo odpredaj pozemku parc. reg. ,,C“ č. 4001/15, k. ú. Petrova Ves vo výmere
880 m2 z vlastníctva obce do vlastníctva Jozefa Krbicu a manželky Petry, bytom Petrova Ves,
za sumu 20 €/m2 c) splnomocnilo starostu obce podpísaním kúpnej zmluvy. Uznesením č.
42/2019 OZ a) zobralo na vedomie žiadosť p. Martina Kocáka a manželky Márie, bytom
Chropov, o kúpu pozemku b) schválilo odpredaj pozemku parc. reg. ,,C“ č. 4001/16, k. ú.
Petrova Ves vo výmere 900 m2 z vlastníctva obce do vlastníctva Martina Kocáka a manželky
Márie, bytom Chropov, za sumu 20 €/m2 c) splnomocnilo starostu obce podpísaním kúpnej
zmluvy. OZ schválilo uznesením č. 43/2019 zámer odpredaja pozemkov v k. ú. Petrova Ves,

lokalita IBV Peklo II a to: parc. reg. ,,C“ č. 4001/19, vo výmere 704 m2, parc. reg. ,,C“ č.
4001/20, vo výmere 659 m2, parc. reg. ,,C“ č. 4001/22, vo výmere 625 m2, parc. reg. ,,C“ č.
4001/27, vo výmere 764 m2 b) schválilo minimálnu predajnú cenu pozemkov vo výške 30 €/m2,
c) schválilo podmienky Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2019. Uznesením č. 44/2019 OZ a)
zverejnilo zámer odpredaja bytu č. 3 na adrese Petrova Ves 284, v lokalite Štátne majetky
priamym predajom b) schválilo minimálnu predajnú cenu vo výške 7 140 €, stanovenú
znaleckým posudkom č. 17/2019, vyhotoveným Ing. Stanislavom Lasicom + 5 % nákladov
spojených s obstaraním odhadu znalca a administratívnym úkonom. OZ uznesením č. 45/2019
a) zobralo na vedomie ponuku p. Dariny Oličovej, bytom Bratislava, a Yvony Čarneckej, bytom
Bratislava b) nevyhovelo žiadosti p. Dariny Oličovej, bytom Bratislava a Yvony Čarneckej,
bytom Bratislava, o prehodnotenie kúpnej ceny za pozemok.
4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne písomné ani ústne interpelácie.
Starosta obce vyzval účtovníčku obce Petrova Ves Ing. Zuzanu Hertlovú, aby informovala
prítomných poslancov o správe komisie pre nakladanie s majetkom obce, financovanie a
rozpočet, ktorá zasadala dňa 27. 06. 2019. Komisia odporúča Obecnému zastupiteľstvu
v Petrovej Vsi schváliť zmenu rozpočtu k 30. 06. 2019 tak, ako bola predložená.
5. Zmena rozpočtu k 30. 06. 2019
Účtovníčka OcÚ Ing. Hertlová predložila poslancom návrh zmeny rozpočtu k 30. 06. 2019.
V časti bežných príjmov bolo potrebné navýšenie. Zmeny sa týkali schválených dotácií
z rozpočtu obce, prerozdelenia rezervného fondu, dotácií na prenesené kompetencie.
Kapitálové príjmy sú bez zmeny rozpočtu. Bežné výdavky boli upravené na základe plnenia
rozpočtu k 31. 05. 2019 a na základe očakávanej skutočnosti. Kapitálové výdavky sú znížené
o položku na realizáciu zberného dvora a zateplenie materskej školy, ktoré sa budú
spolufinancovať z rezervného fondu a zvýšené o položku na realizáciu infraštruktúry IBV
Peklo. Finančné výdavky boli zvýšené o splácanie istiny úveru DEXIA komunál.
U z n e s e n i e č. 46/2019
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
1. Zmenu rozpočtu k 30. 06. 2019 rozpočtovým opatrením č. 1/2019 v zmysle
ustanovenia § 14 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov podľa priloženého návrhu.
Schválený
rozpočet 2019

Plnenie
k 31. 05. 2019

Bežné príjmy

639 875,-

321 020,71

Kapitálové príjmy

480 637,-

83 340,-

480 637,-

Finančné operácie
príjmové

40 443,-

30 202,72

400 793,50

1 160 955,-

434 563,43

1 603 426,81

Príjmy

Spolu

Zmena rozpočtu
k 30. 06. 2019
721 996,31

Výdavky

Schválený
rozpočet 2019

Plnenie
k 31. 05. 2019

Plnenie rozpočtu k
31 .12. 2018

Bežné výdavky

587 044,-

271 991,97

645 084,43

Kapitálové výdavky

556 171,-

17 820,-

886 913,15

Finančné oper.
výdavkové

17 740,-

11 329,45

40 495,85

1 160 955,-

301 141,42

1 572 493,43

Spolu

Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Ľubomír Cvečka, Mgr. Miroslav Jakubáč,
Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Ing. Tomáš Schemmer)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Plán kontrol hlavného kontrolóra obce Petrova Ves na II. polrok 2019
Plán kontrol na obdobie júl – december 2019 predniesol Ing. Gronský. Predmetom kontroly je
kontrola zákonnosti, účinnosti, efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom
a majetkovými právami obce, príjmy, výdavky, finančné operácie. Ďalej vykoná priebežnú
kontrolu plnenia rozpočtu, plnenie uznesení, kontrolu účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti
pri hospodárení a nakladaní s majetkom v školskej jedálni, materskej škole, základnej škole.
V závere roka bude vykonaná kontrola správnosti daňových podkladov pre výber dane
z nehnuteľností a priebežná kontrola výberu dane. Okrem plánovaných kontrol budú podľa
potreby a okolností vykonané neplánované kontroly dodržiavania VZN, dodržiavanie interných
predpisov obce, kontrola plnenia úloh ustanovených osobitnými predpismi.
U z n e s e n i e č. 47/2019
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
plán kontrol hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Ľubomír Cvečka, Mgr. Miroslav Jakubáč,
Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Ing. Tomáš Schemmer)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Plán práce Obecného zastupiteľstva obce Petrova Ves na II. polrok 2019
Plán práce Obecného zastupiteľstva Obce Petrova Ves na II. polrok 2019 predložila zástupkyňa
starostu obce Mgr. Miriam Hricová. OZ by sa malo stretnúť tri razy a to v mesiacoch september,
október, december, v prípade potreby častejšie. Okrem plánovaných tém sa budú riešiť aj
aktuálne problémy obce a podnety od občanov.
U z n e s e n i e č. 48/2019
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
plán práce obecného zastupiteľstva na II. polrok 2019.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Ľubomír Cvečka, Mgr. Miroslav Jakubáč,
Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Ing. Tomáš Schemmer)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. Informácia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na
Zberný dvor odpadov Petrova Ves
Do podateľne obce bolo doručené rozhodnutie z Ministerstva životného prostredia SR
o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Zberný dvor odpadov
Petrova Ves. Schválená výška NFP je maximálne 293 853,24 €. Zberný dvor sa bude nachádzať
v areáli Roľníckeho družstva Petrova Ves.
U z n e s e n i e č. 49/2019
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
informáciu o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na
Zberný dvor odpadov Petrova Ves.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Ľubomír Cvečka, Mgr. Miroslav Jakubáč,
Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Ing. Tomáš Schemmer)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. Program odpadového hospodárstva obce Petrova Ves na roky 2016 - 2020
POH má podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch povinnosť vypracovať každá obec,
ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1 000 alebo na území ktorej ročná produkcia komunálnych
odpadov vrátane drobných stavebných odpadov presahuje 350 ton.
POH obce musí byť vypracovaný v súlade s Programom odpadového hospodárstva príslušného
kraja, pričom zhodovať sa musí aj obdobie platnosti. Povinnosťou obce bolo predložiť POH
obce Petrova Ves predložiť Okresnému úradu Skalica, odboru starostlivosti o životné
prostredie. Z výsledku posúdenia OÚ Skalica vyplýva, že POH obce Petrova Ves na roky 2016
– 2020 je v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a v súlade so záväznou časťou POH
Trnavského kraja na roky 2016 – 2020.
U z n e s e n i e č. 50/2019
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
program odpadového hospodárstva obce Petrova Ves na roky 2016 – 2020.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Ľubomír Cvečka, Mgr. Miroslav Jakubáč,
Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Ing. Tomáš Schemmer)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. Návrh Dodatku č. 1/2019 k VZN č. 2/2018 o výške príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ,
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD, o výške
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a
určenie úhrady v ŠJ
Obec Petrova Ves ako zriaďovateľ určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni pri
materskej škole na stravníka a jedlo v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.
Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 2/2018 bol vytvorený z dôvodu zmeny limitov na jedlo a z dôvodu
poskytovanej dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa.
U z n e s e n i e č. 51/2019
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 2/2018 o výške príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole,
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, na činnosť školského klubu
detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov a určenie úhrady v školskej jedálni.

Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Ľubomír Cvečka, Mgr. Miroslav Jakubáč,
Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Ing. Tomáš Schemmer)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11. Informácia o Verejnej obchodnej súťaži č. 1/2019 – predaj pozemkov mimo
zastavaného územia obce, lokalita IBV Peklo II
Na predchádzajúcom zasadnutí obecné zastupiteľstvo schválilo zámer odpredaja štyroch
pozemkov Obchodnou verejnou súťažou. Pozemky sa nachádzajú v lokalite IBV Peklo II.
Poverená komisia vykonala dňa 13. 06. 2019 otváranie obálok – žiadostí o kúpu pozemku. Do
podateľne obce boli doručené celkom štyri žiadosti. Po preskúmaní žiadostí komisiou nebol zo
súťaže žiadny uchádzač vyradený, nakoľko boli všetky doklady v poriadku. Ako úspešní boli
vyhodnotení traja uchádzači, ktorí predložili ponuky s najvyššou kúpnou cenou.
U z n e s e n i e č. 52/2019
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomi e
informáciu o predaji pozemkov Obchodnou verejnou súťažou č. 1/2019 v lokalite IBV
Peklo II
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Ľubomír Cvečka, Mgr. Miroslav Jakubáč,
Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Ing. Tomáš Schemmer)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
12. Vyhodnotenie ponúk priameho predaja bytu č. 3 v bytovom dome č. 284 v lokalite
Štátne majetky
Na predchádzajúcom zasadnutí OZ schválilo zverejnenie zámeru odpredaja bytu č. 3 na adrese
284, v lokalite Štátne majetky priamym predajom, za minimálnu predajnú cenu vo výške
znaleckého posudku + 5% nákladov spojených s obstaraním odhadu znalca a administratívnym
úkonom vo výške 7 140 €. Zámer bol zverejnený na web stránke obce a v týždenníku Záhorák.
Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov bola do 06. 06. 2019 do 12.00 h. Do tejto
lehoty bola na obec doručená jedna ponuka. Predmetná ponuka bola otvorená poslancami OZ
na dnešnom zasadnutí.
U z n e s e n i e č. 53/2019
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
a) b e r i e n a v e d o m i e,
že v zmysle zverejneného zámeru predaja majetku obce Petrova Ves priamym predajom
bola na obec doručená 1 cenová ponuka od sl. Blanky Hříbovej, bytom Gbely.
b) v y h o d n o t i l o
splnenie podmienok v zmysle zverejneného zámeru priameho predaja majetku obce
Petrova Ves.
c) s c h v a ľ u j e
predaj bytu č. 3 na adrese Petrova Ves 284, v lokalite Štátne majetky priamym predajom
sl. Blanke Hříbovej, bytom Gbely za sumu uvedenú v cenovej ponuke vo výške 7 500 €
d) splnomocňuje
starostu obce k podpísaniu zmluvy
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Ľubomír Cvečka, Mgr. Miroslav Jakubáč,
Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Ing. Tomáš Schemmer)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

13. Rôzne:
a) Ponuka o odpredaj pozemkov parc. reg. ,,C“ č. 6843; 7057, k. ú Petrova Ves – MUDr.
Mária Minariková
Starosta obce informoval poslancov o ponuke p. MUDr. Márie Minarikovej, bytom Bratislava
o odpredaj pozemku parc. reg. ,,C“ č. 6843 , k. ú. Petrova Ves, vo výmere 1283 m2 a pozemok
parc. reg. ,,C“ č. 7057 vo výmere 2598 m2, k. ú. Petrova Ves za jednotnú sumu 0,60 €/m2
U z n e s e n i e č. 54/2019
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
a)
berie na vedomie
ponuku p. MUDr. Márie Minárikovej, bytom Bratislava na odpredaj pozemkov parc. reg.
,,C“ č. 6843, 7057
b)
schvaľuje
kúpu pozemku parc. reg. ,,C“ č. 6843 vo výmere 1283 m2 a pozemok parc. reg. ,,C“ č. 7057
vo výmere 2598 m2, k. ú. Petrova Ves m2 za sumu 0,60 €/m2, celkom za sumu 2 328,60 €
c)
splnomocňuje
starostu obce podpísaním kúpnej zmluvy.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Ľubomír Cvečka, Mgr. Miroslav Jakubáč,
Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Ing. Tomáš Schemmer)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
14. Diskusia
Pred začiatkom starosta obce informoval poslancov, že sa zišla stavebná komisia za účelom
doriešenia problému týkajúceho sa odhlučnenia detského ihriska na IBV. Za prítomnosti p.
Hasáka sa našlo riešenie akceptovateľné oboma stranami a dohodlo sa vybudovanie oceľovodrevenej bariéry s výškou 2 m.
V diskusií vystúpil z poslancov so svojimi podnetmi:
p. Chňupka – spýtal sa na možnosť opravy chodníka pri dome smútku
starosta obce – je možnosť žiadať o poskytnutie finančných prostriedkov prostredníctvom
MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie na rekonštrukciu domu smútku, kultúrneho domu,
komunitné centrá a pod. Výzva bude vyhlásená 30. 6. Mám záujem žiadať o poskytnutie
finančných prostriedkov na rekonštrukciu domu smútku. S rekonštrukciou by súvisela i oprava
chodníka v okolí domu smútku.
Ing. Polesňák sa informoval, či sa rekonštrukcia spevnených plôch pred kostolom nebude
realizovať.
Starosta obce – obec je oprávnená vykonať rekonštrukciu spevnených plôch pred kostolom,
kde však bol predchádzajúcim vedením obce schválený strop financovania zo strany obce do
výšky 30 000,-€, za čo projekt nie je možné bez vstupu iných financií zrealizovať. Vedenie
farnosti sa v súčasnej dobe začalo venovať zabezpečovaniu financií na dobudovania
komunitného centra vo farskej záhrade a zatiaľ nevzišla dohoda medzi obcou a farnosťou
o spolufinancovaní spevnených plôch pred kostolom. Starosta obce zvažuje počkať
s rekonštrukciou aspoň rok, keďže je potrebné financovanie infraštruktúry na IBV.
Iné príspevky v diskusii neodzneli.

21. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 27. júna 2019 prijalo uznesenia,
ktorými pod číslom
berie na vedomie 49/2019; 52/2019; 53a/2019; 54a/2019
schvaľuje 46/2019; 47/2019; 48/2019; 50/2019; 51/2019; 53c/2019; 54b/2019
splnomocňuje 53d/2019; 54c/2019
vyhodnotilo 53b/2019
15. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starosta obce poďakoval prítomným poslancom za
účasť a poprial im príjemné prežitie prázdnin.

Mgr. Miriam Hricová
zástupca starostu

Štefan Beňa
starosta obce

Ján Polák

overovateľ

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

Miroslav Pochylý

overovateľ

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

Kristína Baňovičová
zapisovateľka

