Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi
konaného dňa 21. decembra 2018 v zasadačke Obecného úradu v Petrovej Vsi
_______________________________________________________________________________

Prítomní:
Štefan Beňa starosta obce
Mgr. Miriam Hricová, zástupca starostu,
Ľubomír Cvečka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Blažej Pišoja, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing.
Marcel Polesňák, Bc. Tomáš Schemmer
Ospravedlnený: Peter Chňupka
Ostatní prítomní:
Ing. Ivan Gronský – kontrolór obce
Kristína Baňovičová - zapisovateľka
Gabriela Vépyová – účtovníčka OcÚ
Bc. Nikola Chrenková – účtovníčka OcÚ
Účasť občanov na zasadaní OZ: 4
V úvode zasadania Obecného zastupiteľstva obce Petrova Ves starosta obce Štefan Beňa
konštatoval, že v komunálnych voľbách, ktoré sa konali dňa 10.11.2018 bol za poslanca obecného
zastupiteľstva zvolený p. Ján Polák. Keďže sa novozvolený poslanec p. Polák nezúčastnil
ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva, v úvode tohto riadneho zasadania OZ zložil
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. Zároveň mu podpredsedníčka miestnej
volebnej komisie odovzdala osvedčenie o zvolení.
U z n e s e n i e č. 7/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
k o n š t a t u j e, ž e
zvolený poslanec obecného zastupiteľstva Ján Polák zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Ľubomír Cvečka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Blažej Pišoja, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Bc. Tomáš Schemmer)
Proti: 0
Zdržal sa: 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.
P R O G R A M:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Voľba návrhovej komisie
4. Interpelácie poslancov
5. Zmena účelu použitia rezervného fondu
6. Zmena rozpočtu k 31. 12. 2018
7. Plán kontrol hlavného kontrolóra obce Petrova Ves na I. polrok 2019
8. Plán práce Obecného zastupiteľstva obce Petrova Ves na I. polrok 2019
9. Zmeny a doplnky Územného plánu obce Petrova Ves

-2-

10. Odkúpenie pozemku parc. reg. ,,C“ č. 4001/33 v lokalite IBV Peklo II od Mgr. Mileny
Filipovej
11. Schválenie zmluvných podmienok na predaj pozemkov v lokalite IBV Peklo II
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Rekapitulácia uznesení
15. Záver
Poslanci OZ program schválili a riadili sa ním.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Ľubomír Cvečka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Blažej Pišoja, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Bc. Tomáš Schemmer)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Voľba návrhovej komisie

Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda Ing. Marcel Polesňák,
členovia p. Ľubomír Cvečka a p. Ján Polák. Za overovateľov zápisnice určil p. Ľubomíra Cvečku a p.
Jána Poláka. Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 06. novembra 2018
a zápisnica z ustanovujúceho zasadania zo dňa 06. decembra 2018 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, Ľubomír Cvečka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Blažej Pišoja, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Bc. Tomáš Schemmer)
Zdržal sa: 0

Proti: 0
3. Kontrola uznesení

Kontrolu uznesení prijatých na zasadaní OZ z 06. novembra 2018 vykonal starosta obce.
Uznesenie č. 50/2018 – OZ schválilo zmenu účelu použitia fin. prostr. rezervného fondu. Poslanci
OZ uznesením č. 51/2018 schválili zmenu rozpočtu k 30. 11. 2018. Uznesením č. 52/2018 OZ
zobralo na vedomie stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019-2020. Uznesením č.
53/2018 OZ schválilo návrh rozpočtu na rok 2019. Uznesenie č. 54/2018 – OZ zobralo na vedomie
viacročný rozpočet na rok 2020-2021. Uznesením č. 55/2018 OZ schválilo zloženie inventarizačných
komisií. OZ uznesením č. 56/2018 schválilo vyradenie z inventáru OcÚ, KD, DHZ, ZŠ, MŠ, ŠJ. OZ
schválilo uznesenie č. 57/2018 VZN č. 3/2018. OZ uznesením č. 58/2018 schválilo VZN č. 4/2018.
Uznesenie č. 59/2018 OZ schválilo VZN č. 5/2018. Uznesenie č. 60/2018 OZ schválilo udelenie
mimoriadnych odmien zástupkyni starostu obce, hl. kontrolórovi, poslancom OZ. OZ uznesením č.
61/2018 súhlasia s konaním Mikuláša. Uznesením č. 62/2018 a ) schválilo odpredaj pozemku pre p.
Marcelu Danihelovú, b) poverilo starostu obce podpísaním zmluvy. OZ uznesením č. 63/2018
schválilo zámer odpredaja pozemkov v k. ú. Petrova Ves (lokalita IBV Peklo II). OZ uznesením č.
64/2018 a) schválilo odpredaj pozemku pre Poľovnícke združenie vlastníkov Pôdy, b) poverilo
starostu obce podpísaním zmluvy.
Kontrolu uznesení prijatých na ustanovujúcom zasadaní OZ z 06. decembra 2018 vykonal starosta
obce.
Uznesením č. 1 OZ a) zobralo na vedomie výsledky komunálnych volieb a vystúpenie
novozvoleného starostu obce, b) konštatuje, že novozvolený starosta obce a novozvolení poslanci OZ
zložili zákonom predpísaný sľub. Uznesením č. 2 OZ poveruje poslankyňu Mgr. Miriam Hricovú
zvolaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva. OZ uznesením č. 3 zobralo na vedomie informáciu
o poverení Mgr. Miriam Hricovej zastupovaním starostu obce. Uznesením č. 4 A) zriaďuje komisiu
pre nakladanie s majetkom obce, financovania rozpočet, B) určuje náplň práce komisie, c) volí
predsedu a členov komisie, D) zriaďuje komisiu pre výstavbu, energetiku a dopravu E) určuje náplň
práce komisie, F) volí predsedu a členov komisie, G) zriaďuje komisiu pre sociálne veci, školstvo,
kultúru a šport, H) určuje náplň práce komisie, I) volí predsedu a členov komisie, J) zriaďuje komisiu
pre ŽP, obchod a služby, K) určuje náplň práce komisie, L) volí predsedu a členov komisie.
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Uznesením č. 5 OZ a) zriaďuje komisiu podľa č. 7 ods. 5 ústav. Zák. č. 357/2004, b) volí členov
komisie. Uznesením č. 6 OZ určuje mesačný plat starostu obce. OZ uznesením č. 7 schvaľuje
poverenie sobášiacich poslancov.
4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne písomné ani ústne interpelácie.
5. Zmena účelu použitia rezervného fondu
Na septembrovom zasadaní OZ bol starosta obce splnomocnený pokračovať v jednaní vo výkupe
pozemkov mimo zastavaného územia, v lokalite IBV Peklo II. Zároveň na novembrovom zasadaní OZ
bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 32 386,41 € na splátku úveru DEXIA komunál.
Nakoľko je plánovaný nákup pozemku parc. reg. ,,C“ č. 4001/33 nachádzajúceho sa v lokalite IBV Peklo
II od p. Mgr. Mileny Filipovej obec spolu s komisiou pre nakladanie s majetkom obce, financovanie
a rozpočet navrhujú zmenu účelu použitia finančných prostriedkov rezervného fondu na splátku úveru
DEXIA komunál vo výške 22 386,41€ a 10 000 € na kúpu pozemku.
U z n e s e n i e č. 8/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
zmenu účelu použitia finančných prostriedkov rezervného fondu na splátku úveru DEXIA
komunál vo výške 22 386,41 € a 10 000,- € na kúpu pozemkov.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Ľubomír Cvečka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Blažej Pišoja, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Bc. Tomáš Schemmer)
Zdržal sa: 0

Proti: 0

6. Zmena rozpočtu k 31. 12. 2018
Účtovníčka OcÚ p. Chrenková predniesla zmenu rozpočtu k 31. 12. 2018, ktoré je súčasťou tejto
zápisnice.
U z n e s e n i e č. 9/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
3. Zmenu rozpočtu k 31. 12. 2018 rozpočtovým opatrením č. 3/2018 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.
Príjmy

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové

Schválený
rozpočet 2018

1. Zmena
rozpočtu
k 30. 06. 2018

2. Zmena
rozpočtu
k 30. 11. 2018

3. zmena
rozpočtu
k 31. 12. 2018

595 735,-

633 624,36

656 244,36

671 893,36

80 000,-

380 636,93

131 336,65

56 336,65

14 475,-

38 296,97

38 296,97

38 296,97

690 210,-

1 052 558,26

825 877,98

766 526,98

Výdavky

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
výdavkové

Schválený
rozpočet 2018

1. Zmena
-4rozpočtu
k 30. 06. 2018

2. Zmena
rozpočtu
k 30. 11. 2018

3. zmena
rozpočtu
k 31. 12. 2018

559 970,-

600 658,29

651 113,29

659 243,29

112 500,-

426 713,34

87 228,58

64 228,58

17 740,-

17 740,-

51 126,41

41 126,41

690 210,-

1 045 111,63

789 468,28

764 598,28

Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Ľubomír Cvečka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Blažej Pišoja, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Bc. Tomáš Schemmer)
Proti: 0

Zdržal sa: 0

7. Plán kontrol hlavného kontrolóra obce Petrova Ves na I. polrok 2019
Plán kontrol predniesol hlavný kontrolór obce Ing. Ivan Gronský. Prítomných poslancov informoval,
že po skončení každého mesiaca bude kontrolovať hospodárenie obce, plnenie rozpočtu, plnenie
uznesení, do 60 dní po skončení roka predloží poslancom OZ správu o svojej činnosti, ďalej bude
kontrolovať vedenie evidencie autodopravy a plnenie ustanovenia o slobodnom prístupe k
informáciám.
U z n e s e n i e č. 10/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
plán kontrol hlavného kontrolóra obce Petrova Ves na I. polrok 2019.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Ľubomír Cvečka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Blažej Pišoja, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Bc. Tomáš Schemmer)
Proti: 0

Zdržal sa: 0

8. Plán práce Obecného zastupiteľstva obce Petrova Ves na I. polrok 2019
Zástupkyňa starostu obce, Mgr. Miriam Hricová predložila návrh plánu práce Obecného
zastupiteľstva na I. polrok 2019. OZ by sa malo stretnúť štyri razy, v prípade potreby častejšie.
Okrem plánovaných tém sa budú riešiť aj aktuálne problémy obce a podnety od občanov. Plán práce
OZ je súčasťou tejto zápisnice.
U z n e s e n i e č. 11/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
plán práce Obecného zastupiteľstva obce Petrova Ves na I. polrok 2019.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Ľubomír Cvečka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Blažej Pišoja, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Bc. Tomáš Schemmer)
Proti: 0

Zdržal sa: 0

9. Zmeny a doplnky Územného plánu obce Petrova Ves

Územný plán obce sa vypracováva na obdobie 5 rokov. Po uplynutí tohto obdobia je ÚP stále platný,
môže sa podľa potrieb obce meniť a dopĺňať. Zhotoviteľ, ktorý nám ÚP spracovával v roku 2010, nás
informoval, že je možnosť čerpania dotácie z Ministerstva dopravy na vypracovanie zmien
a doplnkov ÚP. Starosta obce doplnil, že súčasná dokumentácia pokrýva víziu obce, no v budúcnosti
môže vzniknúť potreba zmien a doplnkov, preto by bolo vhodné aby obec bola pripravená a mala
finančné prostriedky na tieto zmeny.
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U z n e s e n i e č. 12/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ú h l a s í,
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.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Ľubomír Cvečka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Blažej Pišoja, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Bc. Tomáš Schemmer)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

10. Odkúpenie pozemku parc. reg. ,,C“ č. 4001/33 v lokalite IBV Peklo II od Mgr. Mileny
Filipovej
Tomuto bodu sa poslanci OZ venovali v bode č. 5 – Zmena použitia rezervného fondu.
U z n e s e n i e č. 13/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
a)
schvaľuje
odkúpenie pozemku parc. reg. ,,C“ č. 4001/33, k. ú. Petrova Ves, orná pôda, vo výmere
668 m2 , ktorý sa nachádza mimo zastavaného územia obce Petrova Ves v lokalite IBV
Peklo II z vlastníctva Mgr. Mileny Filipovej, bytom Třebíč – Nové Dvory do vlastníctva
obce Petrova Ves, za sumu 15,- €/m2, celkom 10 020,- €
b) s p l n o m o c ň u j e
starostu obce k podpísaniu kúpnej zmluvy.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Ľubomír Cvečka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Blažej Pišoja, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Bc. Tomáš Schemmer)
Proti: 0

Zdržal sa: 0

11. schválenie zmluvných podmienok na predaj pozemkov v lokalite IBV Peklo II
Uznesením č. 63/2018 OZ schválilo zámer predaja pozemkov mimo zastavaného územia obce
Petrova Ves, k v lokalite IBV Peklo II z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Než obec zverejní
zámer predaja týchto pozemkov, je potrebné stanoviť si podmienky obce. Na internetovej stránke
a na úradnej tabuli obce bude zverejnený zámer predaja pozemkov, žiadosť o odpredaj pozemku,
návrh kúpnej zmluvy, informácia, dokedy bude možné podávať žiadosti na odpredaj pozemku a na
ktorom zasadaní sa budú jednotlivé žiadosti prerokovávať. Podmienky stanovené v návrhu zmluvy
boli upravené podľa okolitých obci a skonzultované s JUDr. Siráňom. V prípade, že na jeden
pozemok bude podaných viacero žiadostí, rozhodovať o jeho predaji ako i predaji ostatných
predávaných pozemkov bude OZ.
U z n e s e n i e č. 14/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
a) b e r i e n a v e d o m i e
návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemkov v lokalite IBV Peklo II Petrova Ves.
b) s c h v a ľ u j e
zmluvné podmienky na predaj pozemku
1. p. č. 4001/19 - orná pôda o výmere 704 m2 pozemok 1
2. p. č. 4001/20 - orná pôda o výmere 659 m2 pozemok 2
3. p. č. 4001/21 - orná pôda o výmere 615 m2 pozemok 3
4. p. č. 4001/22 - orná pôda o výmere 625 m2 pozemok 4
5. p. č. 4001/23 - orná pôda o výmere 617 m2 pozemok 5
6. p. č. 4001/24 - orná pôda o výmere 702 m2 pozemok 6
7. p. č. 4001/7 - orná pôda o výmere 679 m2 pozemok 23
8. p. č. 4001/8 - orná pôda o výmere 690 m2 pozemok 22
9. p. č. 4001/9 - orná pôda o výmere 806 m2 pozemok 21
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10. p. č. 4001/10 - orná pôda o výmere 753m2 pozemok 20
11. p. č. 4001/11 - orná pôda o výmere 764 m2 pozemok 19
12. p. č. 4001/12 - orná pôda o výmere 843 m2 pozemok 18
ktoré sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Petrova Ves v lokalite IBV Peklo II vo
výlučnom vlastníctve obce Petrova Ves.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Ľubomír Cvečka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Blažej Pišoja, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Bc. Tomáš Schemmer)
Proti: 0

Zdržal sa: 0

17. Diskusia
V diskusií nevystúpil nikto z poslancov so svojimi podnetmi.
Z občanov v diskusií vystúpili a k nasledovným sa témam vyjadrili:
L. Okasa - môže starostu obce zastupovať zástupkyňa starostu?
Starosta obce – zástupkyňa zastupuje starostu na základe písomného poverenia, v ktorom je
stanovený rozsah zastupovania starostu obce.
L. Okasa – zrkadlá, ktoré boli osadené v obci, nie sú dobre osadené. je potreba ich upraviť. Kedy sa
začne s opravou potokov, pri rod. dome p. Matulu nie sú v rigole kamene, následne doň padá hlina.
Starosta obce – na ustanovujúcom zasadaní predniesol, že v nasledujúcom volebnom období sa
začne s opravou potokov. Projektant, ktorý nám spracovával projekt na Boltizárku, nám spracuje
projekt aj na opravu potoka od predajne COOP Jednota po križovatku a tiež premostenie chodníka od
IBV. Zároveň bude požiadaný o návrh riešenia potoka od Gruntle.
L. Okasa – pri OcÚ, kostole a nákupnom stredisku COOP Jednota sú stĺpy v strede chodníka,
nemôže sa s nimi niečo urobiť?
Starosta obce – chceme pristúpiť k oprave chodníkov, kde bude vec konzultovaná so ZSE.
Do témy sa ďalej zapojili p. Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Ing. Ivan Gronský.
18. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 21. decembra 2018 prijalo uznesenia, ktorými
pod číslom
7/2018 konštatuje
8/2018; 9/2018; 10/2018; 11/2018; 13a/2018; 14b/2018 schvaľuje
12/2018 súhlasí
13b/2018 splnomocňuje
14a/2018 berie na vedomie
19. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za
účasť na zasadaní.
Mgr. Miriam Hricová
zástupca starostu

Štefan Beňa
starosta obce

Ľubomír Cvečka

overovateľ

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

Ján Polák

overovateľ

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

Kristína Baňovičová
zapisovateľka

