ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa
20. decembra 2010 v Kultúrnom dome v Petrovej Vsi
_________________________________________________________________________
Prítomní:
Miroslav Pochylý - starosta obce
Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Roman Guček, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica,
Ján Polák, Jozef Straka, Vladimír Vépy, Michaela Vrbová
Ostatní prítomní:
Jozef Janík - predseda MVK v Petrovej Vsi
Gabriela Vépyová - účtovníčka OcÚ
Mária Pochylá - zapisovateľka
Účasť občanov na zasadaní : 6
Ustanovujúce zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi otvoril doterajší starosta
obce Miroslav Pochylý. Privítal prítomných a konštatoval, že sú prítomní všetci novozvolení
poslanci obecného zastupiteľstva, takže zasadanie je spôsobilé rokovať a prijímať uznesenia.
Ustanovujúce zasadanie bolo riadne písomne zvolané s uvedením, dňa, miesta, hodiny, ako i s
programom rokovania.
PROGRAM:
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom obecného
zastupiteľstva
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií
4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
5. Vystúpenie novozvoleného starostu
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Voľba mandátovej komisie, volebnej komisie a návrhovej komisie
9. Informácia o poverení zastupovania starostu obce
10. Návrh na zriadenie obecnej rady, návrh na zriadenie komisií a voľba ich
predsedov
11. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom
na celé funkčné obdobie
12. D i s k u s i a
13. Schválenie uznesenia
14. Záver
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1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
_________________________________________
Za zapisovateľa určil starosta obce p. Máriu Pochylú. Za overovateľov zápisnice určil
starosta obce p. Štefana Beňu a p. Alojza Cvečku.
2. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
_________________________________________
Správu o výsledku volieb do orgánov samosprávy v obci Petrova Ves konaných dňa27.
novembra 2010 predložil predseda miestnej volebnej komisie p. Jozef Janík. Konštatoval, že
zákon o voľbách do orgánov samosprávy č. 346/1990 Zb. v znení neskorších zmien
a doplnkov nebol porušený. Za starostu obce bol právoplatne zvolený doterajší starosta
Miroslav Pochylý.
Za poslancov Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi boli právoplatne zvolení:
Štefan Beňa, Ján Polák, Vladimír Vépy, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica, Roman
Guček, Jozef Straka, Michaela Vrbová, Alojz Cvečka.
Náhradníci kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov:
Marta Kotvanová, Štefan Matula, Lenka Čechová, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Kumpan,
Igor Kubina, Anna Pochylá .
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
________________________________________
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. Poslanec OZ p. Ing.
Stanislav Lasica prečítal text sľubu starostu obce. Miroslav Pochylý svojim podpisom
potvrdil zloženie sľubu. Predseda MVK p. Jozef Janík mu odovzdal osvedčenie o zvolení za
starostu obce.
4. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
_____________________________________________
Starosta obce prečítal sľub poslancov obecného zastupiteľstva. Všetci novozvolení
poslanci OZ svojim podpisom potvrdili zloženie zákonom predpísaného sľubu bez výhrad.
Predseda MVK p. Jozef Janík im odovzdal osvedčenie o zvolení za poslanca.
5. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
_____________________________________
Starosta obce vo svojom príhovore poďakoval za dôveru, ktorú mu občania vyjadrili
v týchto voľbách do obecnej samosprávy. Táto dôvera nesmierne zaväzuje, aby sa snažil
urobiť maximum pre rozvoj a spokojnosť našich občanov. V krátkosti predstavil volebný
program:
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Rekonštrukcia vykurovania a zateplenie MŠ
Rekonštrukcia KD
Rozšíriť zónu IBV v lokalite Peklo – výkup pozemkov, infraštruktúra
Rekonštrukcia telovýchovných zariadení / šatne, sociálne zariadenia, oprava strechy/
Pokračovať vo výstavbe a rekonštrukcii chodníkov v obci
Výstavba zberného dvora
Výmena okien na OcÚ, rekonštrukcia sociálnych zariadení
Výstavba penziónu alebo denného stacionára pre seniorov
Rekonštrukcia a dostavba cirkevných zariadení, ktoré má obec v súčasnosti
v dlhodobom prenájme.
- Revitalizácia verejnej zelene
- S rozrastajúcou sa výstavbou ulíc sa javí potreba pomenovania ulíc, označenia
verejných budov
- V minulom období sa nám nepodarilo pokročiť so získaním dotácie na organ
v kostole, pokúsime sa v tomto období
- Podporovať chceme i naďalej všetky dobrovoľné záujmové organizácie pôsobiace
v našej obci, všetky aktivity, ktoré povedú k ďalšiemu rozvoju našej obce, spestria
a zlepšia život všetkých jej obyvateľov.
Je to len časť cieľov a ambícií. No na ich splnenie bude treba veľa námah a úsilia. Verím,
že svoje doterajšie skúsenosti budem môcť využiť a spolu s poslancami OZ pomôcť
k ďalšiemu rozvoju našej obce a spokojnosti obyvateľov.
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
____________________________________________
Starosta obce Miroslav Pochylý predložil návrh programu – pokračovanie
ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva .
- Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
- Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
- Návrh na zriadenie rady, komisií a voľba ich predsedov
- Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným
zastupiteľstvom pred voľbami na celé funkčné obdobie
- Schválenie uznesenia
- Diskusia
- Záver
Poslanci OZ predložený návrh programu schválili a riadili sa ním.
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva

______________________________________________________________
Starosta obce Miroslav Pochylý navrhol Ing. Stanislava Lasicu, aby bol poverený
zvolávaním a vedením zasadaní OZ. Podľa § 12 ods. 2 prvá veta zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) : „Ak
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starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1, zvolá ho zástupca
starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
§12 ods. 3 tretia veta zákona o obecnom zriadení : „Ak starosta nie je prítomný alebo
odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu,
ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný
poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Poslanci OZ poverili Ing. Stanislava Lasicu
zvolávaním a vedením OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods.3 tretia veta,
ods. 5 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
8. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie

_________________________________________________
Starosta obce predložil návrh na voľbu mandátovej komisie, návrhovej komisie
a volebnej komisie. Za predsedu mandátovej komisie navrhol p. Mgr. Miriam Hricovú, za
členov p. Štefana Beňu a p. Alojza Cvečku. Za predsedu návrhovej komisie navrhol Michaelu
Vrbovú, za členov p. Vladimíra Vépyho, Jozefa Straku. Za predsedu volebnej komisie
navrhol p. Romana Gučka, za členov Ing. Stanislava Lasicu a Jána Poláka. Poslanci OZ
predložené návrhy schválili a zvolili predsedov a členov jednotlivých komisií.
9. Informácia o poverení zastupovania starostu obce
_____________________________________________
Starosta obce informoval poslancov OZ podľa § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)
starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí
zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu, ak tak neurobí, zástupcu starostu
zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Podľa §13b ods. 3
zákona o obecnom zriadení zástupca zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v
písomnom poverení.
Starosta obce Petrova Ves Miroslav Pochylý poveril Ing. Stanislava Lasicu zastupovaním
starostu na funkčné obdobie 2010 – 2014.
10. Návrh na zriadenie obecnej rady, návrh na zriadenie komisií a voľba ich
predsedov

________________________________________________________
Starosta obce predložil návrh, či sa v našej obci zriadi obecná rada ako pomocný orgán
starostu obce. V štatúte obce nie je zriadený inštitút obecnej rady. V minulom volebnom
období obecná rada tiež nebola zriadená. Obecné zastupiteľstvo sa schádzalo pravidelne 1 x
za mesiac, ak je to potrebné i skôr. Novelou zákona o obecnom zriadení sa má OZ zvolávať
v intervale minimálne 1 x za 3 mesiace. Môžeme sa stretávať tak, ako minulé obdobie l x za
mesiac alebo l x za dva mesiace. Zriadenie obecnej rady sa nejaví potrebné. Potom bol
predložený návrh na zriadenie komisií. Obec Petrova Ves má podľa Štatútu Obce Petrova Ves
tieto stále komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Petrovej Vsi:
- komisia finančná, pre ekonomiku a správu obecného majetku
- komisia pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie

-

5

-

- komisia pre kultúru, šport, cestovný ruch a miestne tradície
- komisia pre ochranu verejného poriadku
- komisia pre sociálne veci, mládež a pre školstvo
Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie. Ním je vždy poslanec obecného zastupiteľstva.
Predseda komisie :
- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne so
zapisovateľom komisie pripravuje priebeh schôdze,
- zostavuje plán činnosti,
- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva,
- zastupuje komisiu navonok.
Na základe vzájomnej dohody starostu obce Miroslava Pochylého a poslancov
Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi predkladáme návrh na zvolenie predsedov komisií
Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi a to:
- pána Jána Poláka za predsedu komisie finančnej, pre ekonomiku a správu obecného
majetku
- pána Ing. Stanislava Lasicu za predsedu komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné
plánovanie,
- pána Štefana ´Beňu za predsedu komisie na ochranu verejného poriadku
- pani Mgr. Miriam Hricovú za predsedu komisie pre sociálne veci, mládež a pre školstvo
- pani Michaelu Vrbovú za predsedu komisie pre kultúru, šport, cestovný ruch a miestne
tradície
Poslanci OZ schválili vytvorenie týchto komisií. Starosta obce predložil návrh na voľbu
predsedov týchto komisií, či sa budú voliť verejným hlasovaním alebo tajným hlasovaním.
Poslanci OZ schválili voľbu predsedov komisií verejným hlasovaním spoločne.
Poslanci OZ schválili predsedov jednotlivých komisií tak, ako boli navrhnutí.
11. Schválenie platu starostu obce
______________________________
Právne postavenie a platové pomery starostov obcí a primátorov miest upravuje zákon č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o platových pomeroch“).
Podľa § 3 ods. 1 zákona o platových pomeroch starostovi patrí plat, ktorý je súčinom
priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods.1 zákona
o platových pomeroch.
Násobok sa určuje podľa počtu obyvateľov obce. Ak počet obyvateľov v obci je v rozpätí
od 1001 do 3000 obyvateľov násobok je 2,20. Naša obec mala k 31.12.2009 1071
obyvateľov.
Plat starostu obce podľa predmetného zákona o platových pomeroch nesmie byť nižší
než je stanovené podľa § 3 ods. 1 zákona o platových pomeroch. Obecné zastupiteľstvo môže
tento plat rozhodnutím zvýšiť až na dvojnásobok.
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi schvaľuje plat starostovi obce Miroslavovu Pochylému
stanovený podľa § 3 ods. 1 a § 4 odst. 2. zákona č. 253/1994 Z.z. o platových pomeroch
starostov obcí v znení neskorších zmien a doplnkov na štvorročné funkčné obdobie.
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11. D i s k u s i a
______________
V diskusii vystúpili:
p. Ján Guček - pýtal sa poslankyne p. Vrbovej aký má svoj volebný program.
Odpovedala mu p. Vrbová, že na verejnom zhromaždení, pri predstavovaní kandidátov na
poslancov vystúpila s tým, že sa pripája k programu p. starostu. Má záujem najmä
o rozvoj kultúry a udržanie tradícií v našej obci.
starosta obce Miroslav Pochylý – hovoril, že účasť občanov je veľmi nízka, akoby po
skončení volieb už nemali záujem o verejné veci, musíme zasadania OZ lepšie
propagovať.
12. Schválenie uznesenia
_____________________
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie p. Michaelu Vrbovú, aby predložila
návrh uznesenia z ustanovujúceho zasadania OZ v Petrovej Vsi.
Predsedníčka návrhovej komisie p. Michaela Vrbová predložila návrh uznesení.

UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Petrova Ves,
zo dňa 20. 12. 2010
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5
tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov.
3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do
komisií a voľbu predsedov komisií.
4. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce.
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 volieb do orgánov samosprávy obce
2.vystúpenie novozvoleného starostu
B. k o n š t a t u j e, ž e
1.novozvolený starosta obce Miroslav Pochylý zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce
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2.zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva: Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Roman Guček,
Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica, Jozef Straka, Vladimír Vépy,
Michaela Vrbová
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
poveruje
poslanca Ing. Stanislava Lasicu zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
A. z r i a ď u j e
komisie, a to komisia sociálna a pre školstvo
komisia kultúrna a pre šport
komisia na ochranu verejného poriadku
komisia finančná a pre správu obecného majetku
komisia pre výstavbu a životné prostredie
B. v o l í
a) predsedu komisie finančnej a pre správu obecného majetku – Ján Polák
komisie pre výstavbu a životné prostredie
- Ing. Stanislav Lasica
komisie na ochranu verejného poriadku
- Štefan Beňa
komisie. sociálnej a pre školstvo
- Mgr. Miriam Hricová
komisie kultúrnej a pre šport
- Michaela Vrbová
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
ukladá
predsedom jednotlivých komisií
predložiť na budúce zasadanie OZ návrh členov jednotlivých komisií z radov poslancov
a odborníkov z radov obyvateľov obce
Termín: do budúceho zasadania OZ
Zodpovední: Ján Polák
Ing. Stanislav Lasica
Štefan Beňa
Mgr. Miriam Hricová
Michaela Vrbová
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 5
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 podľa
§ 3 ods. 1 a § 4 odst. 2 zákona č. 253/1994Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov v znení neskorších predpisov pre funkčné obdobie 2010 – 2014.
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 6

Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
informáciu o poverení Ing. Stanislava Lasicu zastupovaním starostu na funkčné obdobie
2010-2014 podľa §13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1

Týmto boli prerokované všetky body programu, starosta obce poďakoval prítomným za
účasť, zaželal im všetko dobré, pevné zdravie, šťastie a veľa pracovných a osobných
úspechov v roku 2011.

-

Ing. Stanislav Lasica
zástupca starostu

Štefan Beňa overovateľ
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Miroslav Pochylý
starosta obce

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

Alojz Cvečka overovateľ .........................................................

Mária Pochylá
zapisovateľka

