Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi
konaného dňa 06. decembra 2018 v Kultúrnom dome 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, Ing. Marcel Polesňák, Bc. Tomáš Schemmer
Ospravedlnený: Ján Polák
Ostatní prítomní:
Ing. Ivan Gronský, kontrolór obce
Kristína Baňovičová, zapisovateľka
Mária Pochylá, predsedníčka miestnej volebnej komisie
Gabriela Vépyová, účtovníčka OcÚ
Bc. Nikola Chrenková, účtovníčka OcÚ
Účasť občanov na zasadaní : 10
Ustanovujúce zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi otvorila doterajšia
zástupkyňa starostu obce, Mgr. Miriam Hricová. Privítala všetkých prítomných, prednostku
Okresného úradu skalica p. JUDr. Vieru Kučerovú, novozvoleného starostu obce, doterajších
poslancov OZ i novozvolených poslancov OZ.
P R O G R A M:
1. Úvodné náležitosti:
a. Otvorenie zasadnutia.
b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
c. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva.
d. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
e. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
f. Vystúpenie novozvoleného starostu.
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
4. Informácia o poverení zastupovania starostu obce.
5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
6. Určenie platu starostu obce.
7. Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 1
zákona 36/2005 Z. z. o rodine.
8. Diskusia.
9. Záver.
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1. Úvodné náležitosti
b. určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Doterajšia zástupkyňa starostu obce, Mgr. Miriam Hricová za zapisovateľa určila Kristínu
Baňovičovú. Za overovateľov zápisnice určila p. Miroslava Pochylého a Mgr. Miroslava
Jakubáča.
c. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva.
Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Mária Pochylá oznámila výsledky volieb do
orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali 10. 11. 2018. Konštatovala, že zákon o voľbách do
orgánov samosprávy obcí č. 346/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov nebol
porušený. Za starostu obce bol právoplatne zvolený p. Štefan Beňa s počtom hlasov 340. Za
poslancov OZ boli právoplatne zvolení: Mgr. Miriam Hricová, Ján Polák, Miroslav Pochylý,
Bc. Tomáš Schemmer, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ľubomír Cvečka, Peter Chňupka, Ing. Marcel
Polesňák, Mgr. Blažej Pišoja.
Náhradníci kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov OZ: Štefan Beňa, Mgr. Vladimír
Ondráš, Ing. Lukáš Hertl, Hana Kumpanová, Jozef Šiška, Pavel Hrubša, Bc. Ľubica Páralová.
Po prečítaní výsledkov volieb predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Mária Pochylá
pristúpila k odovzdávaniu osvedčenia o zvolení za starostu zvolenému starostovi obce
Štefanovi Beňovi. Následne zvolený poslancom obecného zastupiteľstva odovzdala
osvedčenie o zvolení za poslanca OZ.
d. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov sa
môže starosta obce ujať svojej funkcie zložením sľubu. Doterajšia zástupkyňa starostu obce
prečítala sľub starostu obce. Novozvolený starosta obce Štefan Beňa sľub potvrdil svojím
podpisom a podaním ruky. Doterajšia zástupkyňa starostu obce Mgr. Miriam Hricová mu
odovzdala insígnie a vedenie ustanovujúceho zasadania.
e. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Starosta obce Štefan Beňa prečítal sľub poslancov obecného zastupiteľstva. Všetci prítomní
novozvolení poslanci OZ svojim podpisom potvrdili zloženie zákonom predpísaného sľubu
bez výhrad.
f. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Starosta obce p. Štefan Beňa vo svojom príhovore poďakoval všetkým, ktorí mu dali dôveru
v nedávnych komunálnych voľbách, ale i všetkým ostatným, ktorí prišli k voľbám. Zároveň
poďakoval všetkým kandidátom, ktorí svojou kandidatúrou prejavili záujem ponúknuť svoje
schopnosti a skúsenosti pre prácu v obecnom zastupiteľstve. Starosta obce predniesol návrhy
investičných akcií v nasledujúcom volebnom období - budovanie infraštruktúry v lokalite IBV
Peklo II, zateplenie budovy MŠ, rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, rekonštrukcia spevnených
plôch pred kostolom, pokračovanie vo výstavbe a rekonštrukcií chodníkov v obci,
pokračovanie v rekonštrukcií kultúrneho domu II. etapa, výstavba zberného dvora,
protipovodňové úpravy, riešenie havarijného stavu potoka v obci, vybudovanie parkoviska pri
cintoríne, rekonštrukcia budovy vo farskej záhrade, rekonštrukcia telovýchovných zariadení,
revitalizácia verejnej zelene v obci.
V závere starosta obce všetkým prítomných poprial radostné, požehnané láskyplné vianočné
sviatky a v novom roku veľa zdravia, životnej energie a úspechov.
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Starosta obce konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina obecného zastupiteľstva, takže
zasadanie OZ je spôsobilé rokovať a prijímať uznesenia.
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
A) b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva,
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B) k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce Štefan Beňa zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Ľubomír Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Peter
Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Blažej Pišoja, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel
Polesňák, Bc. Tomáš Schemmer zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov: 8
Za:
8 (Ľubomír Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr.
Blažej Pišoja, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Bc. Tomáš Schemmer)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadania. Zároveň navrhol, aby bol do
programu doplnený bod č. 9. Poďakovanie odstupujúcim poslancom OZ a bod č. 9 Rekapitulácia
uznesení.
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
4. Informácia o poverení zastupovania starostu obce.
5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
6. Určenie platu starostu obce.
7. Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 1
zákona 36/2005 Z. z. o rodine.
8. Poďakovanie odstupujúcim poslancom OZ.
9. Rekapitulácie uznesení.
10. Diskusia.
11. Záver.
Poslanci obecného zastupiteľstva navrhovaný program schválili a riadili sa ním.
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov:
8
Za:
8 (Ľubomír Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr.
Blažej Pišoja, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Bc. Tomáš Schemmer)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
V prípadoch, ak starosta nezvolá rokovanie OZ v minimálnom intervale 1 x za 3 mesiace, ak
starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť rokovanie, vedie rokovanie ten, kto ho zvolal, ak
starosta nezvolá zasadnutie na žiadosť najmenej tretiny poslancov do 15 dní, termín rokovania je
15. pracovný deň od doručenia žiadosti. Starosta obce Štefan Beňa navrhol p. Mgr. Miriam
Hricovú, aby bola poverená zvolávaním a vedením zasadaní OZ
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Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
poveruje
poslanca Mgr. Miriam Hricovú zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov: 8
Za:
8 (Ľubomír Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr.
Blažej Pišoja, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Bc. Tomáš Schemmer)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. Informácia o poverení zastupovania starostu obce
V zmysle § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších starosta
obce poveruje poslankyňu obecného zastupiteľstva Mgr. Miriam Hricovú zastupovaním starostu
obce Petrova Ves na funkčné obdobie 2018 - 2022.
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
informáciu o poverení Mgr. Miriam Hricovej zastupovaním starostu obce na funkčné
obdobie 2018 -2022 podľa § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov: 8
Za:
8 (Ľubomír Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr.
Blažej Pišoja, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Bc. Tomáš Schemmer).
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
Starosta obce predložil návrh na zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve, zároveň predložil
návrh na určenie predsedov komisii a členov komisií. Jednotlivé komisie boli navrhnuté na
základe doterajšej práce a potrieb obecného zastupiteľstva.
Komisia pre nakladanie s majetkom obce, financie a rozpočet a jej náplň práce
- posudzovanie žiadosti a návrhov na predaj, kúpu, zámenu, prenájom a iné nakladanie
s nehnuteľným majetkom obce (pozemky, stavby, nebytové priestory)
- predkladá návrhy ekonomického zhodnotenia nehnuteľného a hnuteľného majetku obce
- spolupracuje s hlavným kontrolórom obce pri kontrole plnenia uznesení OZ týkajúce sa
majetku obce a nakladania s finančnými prostriedkami obce
- spolupracuje s OcÚ pri príprave, plnení a zmenách rozpočtu obce, programovom
rozpočtovaní
- monitoruje plnenie rozpočtu, ročné hospodárenie obce a organizácii v jej zriaďovateľskej
pôsobnosti
Starosta obce za jej predsedu navrhol p. Jána Poláka. Poslanci OZ schválili zriadenie tejto
komisie, určili jej náplň práce, zvolili za predsedu Jána Poláka a zvolili členov komisie.
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Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
A) z r i a ď u j e
komisiu pre nakladanie s majetkom obce, financie a rozpočet
B) u r č u j e
náplň práce komisie:
- posudzovanie žiadosti a návrhov na predaj, kúpu, zámenu, prenájom a iné nakladanie
nehnuteľným majetkom obce (pozemky, stavby, nebytové priestory ...)
- predkladá návrhy ekonomického zhodnotenia nehnuteľného a hnuteľného majetku obce
- spolupracuje s hlavným kontrolórom obce pri kontrole plnenia uznesení OZ týkajúce sa
majetku obce a nakladania s finančnými prostriedkami obce
- spolupracuje s OcÚ pri príprave, plnení a zmenách rozpočtu obce, programovom rozpočtovaní
- monitoruje plnenie rozpočtu, ročné hospodárenie obce a organizácii v jej zriaďovateľskej
pôsobnosti
C) v o l í
a) predsedu komisie – Jána Poláka
b) členov komisie:
a. poslancov: Mgr. Miroslav Jakubáč, Miroslav Pochylý
b. odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Štefan Matula, Gabriela Vépyová
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov: 8
Za:
8 (Ľubomír Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr.
Blažej Pišoja, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Bc. Tomáš Schemmer).
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Komisia pre výstavbu, energetiku a dopravu a jej náplň práce
- rieši problematiku súvisiacu s regionálnym rozvojom, cestovným ruchom, turizmom a
propagáciou obce,
- podieľa sa na konceptoch územnoplánovacej dokumentácie - prerokováva a navrhuje
pripomienky a podnety k tomuto návrhu,
- spolupracuje so stavebným úradom obce pri schvaľovaní územných, stavebných a iných
rozhodnutí stavebného charakteru,
- posudzuje návrhy na investičné zámery obce, resp. investičné zámery iných subjektov na
území obce,
- posudzuje prípadné návrhy strategických stavieb na území obce,
- posudzuje a kontroluje investičnú činnosť na území obce (stavby realizované pod
investorstvom obce, stavby rôznych podnikateľských subjektov, fyzických osôb s
možnosťou podnikania ), a to z hľadiska schváleného územného plánu obce a tiež z
hľadiska ich vplyvu na životné prostredie, ochranu prírody, krajiny, ovzdušia, ochranu
vôd, ako i urbanistického, architektonického a technického riešenia stavby,
- posudzuje a kontroluje umiestnenie reklamných, informačných a propagačných tabúľ na
území obce z hľadiska ich vhodnosti umiestnenia, výtvarného riešenia a potreby
informovanosti občanov
- prejednáva požiadavky na záber verejných priestranstiev s ich následným využívaním
z hľadiska schválenej územnoplánovacej dokumentácie.
- predkladá iniciatívne návrhy na rozvoj dopravy a miestnych komunikácií,
- posudzuje návrhy na rozvoj verejného osvetlenia
Za jej predsedu navrhol Bc. Tomáša Schemmera. Poslanci OZ schválili zriadenie tejto komisie,
určili jej náplň práce, zvolili za predsedu Bc. Tomáša Schemmera a zvolili členov komisie.
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komisiu pre výstavbu, energetiku a dopravu
E) u r č u j e
náplň práce komisie:
- rieši problematiku súvisiacu s regionálnym rozvojom, cestovným ruchom, turizmom a
propagáciou obce,
- podieľa sa na konceptoch územnoplánovacej dokumentácie - prerokováva a navrhuje
pripomienky a podnety k tomuto návrhu,
- spolupracuje so stavebným úradom obce pri schvaľovaní územných, stavebných a iných
rozhodnutí stavebného charakteru,
- posudzuje návrhy na investičné zámery obce, resp. investičné zámery iných subjektov na
území obce,
- posudzuje prípadné návrhy strategických stavieb na území obce,
- posudzuje a kontroluje investičnú činnosť na území obce (stavby realizované pod
investorstvom obce, stavby rôznych podnikateľských subjektov, fyzických osôb s možnosťou
podnikania ) a to z hľadiska schváleného územného plánu obce a tiež z hľadiska ich vplyvu na
životné prostredie, ochranu prírody, krajiny, ovzdušia, ochranu vôd, ako i urbanistického,
architektonického a technického riešenia stavby,
- posudzuje a kontroluje umiestnenie reklamných, informačných a propagačných tabúľ na
území obce z hľadiska ich vhodnosti umiestnenia, výtvarného riešenia a potreby
informovanosti občanov
- prerokúva požiadavky na záber verejných priestranstiev s ich následným využívaním
z hľadiska schválenej územnoplánovacej dokumentácie.
- predkladá iniciatívne návrhy na rozvoj dopravy a miestnych komunikácií,
- posudzuje návrhy na rozvoj verejného osvetlenia
F) v o l í
a) predsedu komisie – Bc. Tomáša Schemmera,
b) členov komisie:
a. poslancov: Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák
b. odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Barbora Černá, Marián
Jakubáč
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov: 8
Za:
8 (Ľubomír Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr.
Blažej Pišoja, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Bc. Tomáš Schemmer).
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Komisia pre sociálne veci, školstvo, kultúru a šport a jej náplň práce
- spolupôsobí pri koordinácii kolektívu školských zariadení a organizácií na území obce pri
- zabezpečovaní rozvoja kultúry v obce,
- posudzuje návrhy na ochranu kultúrnych pamiatok, správu a údržbu miestnych
historických pamiatok
- vyjadruje sa k činnosti obce, ktorá zabezpečuje celoobecné kultúrno-spoločenské
podujatia
- spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie kultúry,
- pripravuje kalendár kultúrnych a spoločenských podujatí v obci,
- vyjadruje sa k činnosti školských a predškolských zariadení na území obce,
- vyjadruje sa ku koncepcii predškolských a školských zariadení,
- vyjadruje sa k verejným záujmom a záujmom rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a
- vzdelávania,
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-

predkladá návrhy na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb
poskytovaných v školách, alebo v školských zariadeniach,
predkladá návrhy na finančné zabezpečenie kultúrnych podujatí
posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu v obci,
spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých športových klubov, školských zariadení a
organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja telesnej kultúry a športu v obci,
posudzuje návrhy na rozvoj masovej telesnej kultúry,
vyjadruje sa k činnosti športových zariadení na území obce,
vyjadruje sa k činnosti obce pri zabezpečovaní organizovanej i neorganizovanej,
individuálnej a skupinovej činnosti súvisiacej s telesnou výchovou, športovou, turistickou
a pohybovo – rekreačnou aktivitou občanov,
spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií rozvoja športu,
pripravuje kalendár športových podujatí v obci ,
aktivizuje mládež do rôznych krúžkov, a zapája ich do činnosti v obci,
samostatne organizuje resp. participuje pri usporadúvaní športových podujatí na území
obce,
predkladá návrhy na finančné zabezpečenie športových podujatí,
sleduje stav, udržiavanie a celkové využitie športových zariadení v obci

Za jej predsedu navrhol Mgr. Miriam Hricovú. Poslanci OZ schválili zriadenie tejto komisie, určili
jej náplň práce, zvolili za predsedu Mgr. Miriam Hricovú a zvolili členov komisie.
G) z r i a ď u j e
komisiu pre sociálne veci, školstvo, kultúru a šport
H) u r č u j e
náplň práce komisie:
- spolupôsobí pri koordinácii kolektívu školských zariadení a organizácií na území obce pri
zabezpečovaní rozvoja kultúry v obce,
- posudzuje návrhy na ochranu kultúrnych pamiatok, správu a údržbu miestnych historických
pamiatok
- vyjadruje sa k činnosti obce, ktorá zabezpečuje celoobecné kultúrno -spoločenské podujatia
- spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie kultúry,
- pripravuje kalendár kultúrnych a spoločenských podujatí v obci,
- vyjadruje sa k činnosti školských a predškolských zariadení na území obce,
- vyjadruje sa ku koncepcii predškolských a školských zariadení,
- vyjadruje sa k verejným záujmom a záujmom rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a
vzdelávania,
- predkladá návrhy na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb
poskytovaných v školách, alebo v školských zariadeniach,
- predkladá návrhy na finančné zabezpečenie kultúrnych podujatí
- posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu v obci,
- spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých športových klubov, školských zariadení a organizácií
na území obce pri zabezpečovaní rozvoja telesnej kultúry a športu v obci,
- posudzuje návrhy na rozvoj masovej telesnej kultúry,
- vyjadruje sa k činnosti športových zariadení na území obce,
- vyjadruje sa k činnosti obce pri zabezpečovaní organizovanej i neorganizovanej, individuálnej
a skupinovej činnosti súvisiacej s telesnou výchovou, športovou, turistickou a pohybovo –
rekreačnou aktivitou občanov,
- spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií rozvoja športu,
- pripravuje kalendár športových podujatí v obci ,
- aktivizuje mládež do rôznych krúžkov, a zapája ich do činnosti v obci,
- samostatne organizuje resp. participuje pri usporadúvaní športových podujatí na území obce,
- predkladá návrhy na finančné zabezpečenie športových podujatí,
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sleduje stav, udržiavanie a celkové využitie športových zariadení v obci

I) v o l í
a) predsedu komisie – Mgr. Miriam Hricovú,
b) členov komisie:
a. poslancov: Peter Chňupka
b. odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:, Mgr. Veronika
Chňupková, Igor Kubina, Marta Kubinová, Hana Kumpanová, Mária
Pochylá, Mgr. Ivona Valentovičová

Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov: 8
Za:
8 (Ľubomír Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr.
Blažej Pišoja, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Bc. Tomáš Schemmer).
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Komisia pre životné prostredie, obchod a služby a jej náplň práce
- prerokováva návrhy VZN s problematikou programu odpadového hospodárstva, iniciuje
ich zmeny a dodatky, kontroluje dodržiavanie VZN v časti vlastných kompetencii,
- rieši problematiku súvisiacu s regionálnym rozvojom, cestovným ruchom, turizmom a
propagáciou obce v nadväznosti na legislatívu ochrany prírody a krajiny,
- podporuje environmentálne aktivity na území obce,
- posudzuje a kontroluje investičnú činnosť na území obce (stavby realizované pod
investorstvom obce, stavby rôznych podnikateľských subjektov, fyzických osôb s
možnosťou podnikania ), a to z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie, ochranu
prírody, krajiny, ovzdušia, ochranu vôd, ako i urbanistického, architektonického a
technického riešenia stavby,
- posudzuje a kontroluje umiestnenie reklamných, informačných a propagačných tabúl na
území obce z hľadiska ich vhodnosti umiestnenia, výtvarného riešenia a potreby
informovanosti občanov
- preveruje a kontroluje dodržiavanie poriadku počas verejných podujatí, predaj a podávanie
- alkoholických nápojov a cigariet mladistvým, dodržiavanie záverečných hodín v
obchodoch, v reštauráciách, baroch a pohostinstvách, dodržiavanie podmienok
ambulantného predaja ,
- spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia
- spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene
Za jej predsedu navrhol Ing. Marcela Polesňáka. Poslanci OZ schválili zriadenie tejto komisie,
určili jej náplň práce, zvolili za predsedu Ing. Marcela Polesňáka a zvolili členov komisie.
J) z r i a ď u j e
komisiu pre životné prostredie, obchod a služby
K) u r č u j e
náplň práce komisie:
- prerokováva návrhy VZN s problematikou programu odpadového hospodárstva, iniciuje ich
zmeny a dodatky, kontroluje dodržiavanie VZN v časti vlastných kompetencii,
- rieši problematiku súvisiacu s regionálnym rozvojom, cestovným ruchom, turizmom a
propagáciou obce v nadväznosti na legislatívu ochrany prírody a krajiny,
- podporuje environmentálne aktivity na území obce,
- posudzuje a kontroluje investičnú činnosť na území obce (stavby realizované pod
investorstvom obce, stavby rôznych podnikateľských subjektov, fyzických osôb s možnosťou
podnikania ) a to z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie, ochranu prírody, krajiny,
ovzdušia, ochranu vôd, ako i urbanistického, architektonického a technického riešenia stavby,
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posudzuje a kontroluje umiestnenie reklamných, informačných a propagačných tabúl na území
obce z hľadiska ich vhodnosti umiestnenia, výtvarného riešenia a potreby informovanosti
občanov
preveruje a kontroluje dodržiavanie poriadku počas verejných podujatí, predaj a podávanie
alkoholických nápojov a cigariet mladistvým, dodržiavanie záverečných hodín v obchodoch, v
reštauráciách, baroch a pohostinstvách, dodržiavanie podmienok ambulantného predaja,
spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia
spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene

L) v o l í
c) predsedu komisie – Ing. Marcela Polesňáka,
d) členov komisie:
c. poslancov: Peter Chňupka, Mgr. Blažej Pišoja
d. odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb Andrej Ondráš, Ing. Lukáš
Hertl
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov: 8
Za:
8 (Ľubomír Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr.
Blažej Pišoja, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Bc. Tomáš Schemmer).
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
A)
zriaďuje
komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
B) v o l í
a) predsedu komisie - Mgr. Miroslava Jakubáča
b) členov komisie: Ľubomír Cvečka, Mgr. Blažeja Pišoju
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov: 8
Za:
8 (Ľubomír Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr.
Blažej Pišoja, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Bc. Tomáš Schemmer).
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Určenie platu starostu obce
Uznesením OZ v Petrovej Vsi č. 31/2018 zo dňa 12. 06. 2018 bod určilo obecné zastupiteľstvo
v súlade s ust. § 11 ods. 4, písm., i) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov úväzok starostu obce v rozsahu 1,0 (celý úväzok). Odmeňovanie starostov je
upravené v zákone č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov. V zmysle ust. § 3 ods. 1 zákona 253/1994 Z. z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky
za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 predmetného zákona. Plat sa
zaokrúhľuje na celé euro nahor. Štatistickým úradom SR je priemerná mesačná mzda
zamestnanca v národnom hospodárstve v roku 2017 stanovená v sume 954,-€ .Násobok podľa
ust. § 4 ods. 1 podľa počtu obyvateľov obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt, t. j. od 1 001
do 3 000 obyvateľov je 2,20- násobok. Minimálny plat starostu obce Petrova Ves je vo výške
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2098,80 zaokrúhlene 2 099,- €. V zmysle ust. § 4 ods. 2. plat starostu nemôže byť nižší, ako je
ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %.
Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu vo výške 2
099 € navýšený plat o 20 %, čo je celkom vo výške 2 519 €.
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov: 8
Za:
6 (Ľubomír Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Blažej Pišoja,
Miroslav Pochylý, Bc. Tomáš Schemmer).
Proti: 0
Zdržal sa: 2 (Peter Chňupka, Ing. Marcel Polesňák)

7. Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 1
zákona 36/2005 Z. z. o rodine
V zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 z. z. o rodine vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia
snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, pred
starostom alebo primátorom, alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva alebo
mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára. Starosta obce navrhol, aby zastupujúcim
sobášiacim bola zástupkyňa starostu obce Mgr. Miriam Hricová, zároveň vyzval poslancov, aby
predniesli iný návrh. Poslancami bol tiež navrhnutý Mgr. Blažej Pišoja.
Uznesenie č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
poverenie sobášiacich poslancov pre toto volebné obdobie Mgr. Miriam Hricovú a Mgr. Blažeja
Pišoju.
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov: 8
Za:
8 (Ľubomír Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr.
Blažej Pišoja, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Bc. Tomáš Schemmer).
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. Poďakovanie odstupujúcim poslancom OZ
Pri príležitosti končiaceho volebného obdobia starosta obce poďakoval odstupujúcim poslancom
OZ p. Vladimírovi Vépymu,p. Mgr. Vladimírovi Ondrášovi za ich aktívnu a obetavú prácu
v prospech obce počas jedného volebného obdobia 2014 – 2018 a p. Ing. Stanislavovi Lasicovi za
takmer tridsaťročnú obetavú prácu v prospech obce ako poslanec OZ a ako zástupca starostu obce
Petrova Ves.
9. Rekapitulácia uznesení
Starosta obce predložil rekapituláciu uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom v Petrovej Vsi
na svojom ustanovujúcom zasadaní dňa 06. decembra 2018.
uznesenie číslo 1A/2018; 2/2018 berie na vedomie
1B/2018 konštatuje
3/2018 poveruje
4A/2018; 4D/2018 ; 4G/2018; 4J/2018; 5A/2018 zriaďuje
4B/2018; 4E/2018; 4H/2018; 4K/2018; 6/2018 určuje
4C/2018; 4F/2018; 4I/2018; 4L/2018; 5B/2018 volí
7/2018 schvaľuje
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10. Diskusia
V diskusií vystúpila prednostka Okresného úradu Skalica, JUDr. Viera Kučerová, ktorá
novozvolenému starostovi obce
a poslancom OZ popriala veľa úspechov a šťastia
v nasledujúcom volebnom období. Zároveň podotkla, že v takejto práci sa dajú dosiahnuť
výsledky len vtedy, ak obec bude pracovať ako jeden tím. Ako pozitívum berie, že v samospráve
pribudlo množstvo mladých ľudí, ktorí majú záujem o veci verejné. Na záver sa poďakovala
starostovi obce Štefanovi Beňovi za spoluprácu v predchádzajúcom volebnom období a všetkým
prítomným popriala príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov.
Z radov občanov vystúpil p. Bertovič – ocenil záslužnú prácu starostu v prospech občanov.
11. Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zaželal všetkým prítomným
príjemné prežitie Vianočných sviatkov, veľa, zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov
v novom roku. Týmto boli prerokované všetky body programu, starosta obce Štefan Beňa
zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Štefan Beňa
starosta obce

Miroslav Pochylý

overovateľ

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

Mgr. Miroslav Jakubáč

overovateľ

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

Kristína Baňovičová
zapisovateľka

