Zápisnica

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 31. januára 2011 v zasadačke
Obecného úradu v Petrovej Vsi
__________________________________________________________________________________

Prítomní:
Miroslav Pochylý starosta obce
Ing. Stanislav Lasica zástupca starostu
Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Roman Guček, Mgr. Miriam Hricová, Ján Polák, Jozef Straka, Vladimír
Vépy, Michaela Vrbová
Ostatní prítomní:
Gabriela Vépyová – účtovníčka OcÚ
Mária Pochylá zapisovateľka

Ospravedlnený: obecný kontrolór p. Gronský
Dnešné zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi otvoril starosta obce Miroslav Pochylý.
Privítal prítomných poslancov OZ a oboznámil ich s programom zasadania. Konštatoval, že sú
prítomní všetci poslanci 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. Poslanci
OZ navrhovaný program schválili a riadili sa ním.

P R O G R A M:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Interpelácie poslancov
5. Poverenie sobášiacich
6. Návrh Plánu práce Obecného zastupiteľstva na I. polrok 2011
7. Návrh Plánu práce obecného kontrolóra na I. polrok 2011
8.Vytvorenie komisie na ochranu verejného záujmu
9. Návrh na odpísanie daňového nedoplatku podľa § 65 zákona č. 511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov /Agro Osivo Holíč/
10.Rôzne : a. Stanislav Planka žiadosť o umiestnenie stavby sochy sv. Urbana
11. D i s k u s i a
12. Rekapitulácia uznesení
13. Záver
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2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda p. Ján Polák, členovia Alojz
Cvečka, Michala Vrbová. Za overovateľov zápisnice určil p. Jána Poláka a p. Alojza Cvečku . Zároveň
oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 20.decembra 2010 bola overená bez
pripomienok.
3. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení previedol starosta obce. V uznesení č. 4/2010 bolo uložené predsedom komisií
doplniť členov jednotlivých komisií.
Komisia na ochranu verejného poriadku predseda p. Štefan Beňa navrhol za členov: Alojz Cvečka,
Vladimír Vépy, Jozef Straka , Ján Guček, Beáta Kubinová
Komisia finančná a pre správu obecného majetku predseda p. Ján Polák navrhol týchto členov:
Štefan Matula, Michaela Vrbová, Marta Kotvanová, Roman Guček
Komisia sociálna a pre školstvo predsedníčka Mgr. Miriam Hricová predložila návrh členov svojej
komisie: Michaela Vrbová, Jozef Straka, Ján Polák, Marta Kubinová, Marta Kotvanová, Ľubica
Kocáková, Ivona Valentovičová
Komisia kultúrna a pre šport p. Michaela Vrbová navrhla za členov: Miriam Hricová, Alojz Cvečka,
Roman Guček, Marcel Polesňák, Igor Kubina, Lenka Čechová, Anna Pochylá
Komisia pre životné prostredie a výstavbu Ing. Stanislav Lasica predložil návrh týchto členov:
Ján Polák, Marcel Polesňák, Milan Kumpan, Vladimír Vépy
U z n e s e n i e č. 7/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
S ch v a ľ u j e
1. Za členov komisie na ochranu verejného poriadku Alojz Cvečka, Vladimír Vépy, Jozef Straka ,
Ján Guček, Beáta Kubinová
2. Za členov komisie finančnej a pre správu obecného majetku Štefan Matula, Michaela Vrbová,
Marta Kotvanová, Roman Guček
3. Za členov komisie sociálnej a pre školstvo Michaela Vrbová, Jozef Straka, Ján Polák, Marta
Kubinová, Marta Kotvanová, Ľubica Kocáková, Ivona Valentovičová
4. Za členov komisie kultúrnej a pre šport Miriam Hricová, Alojz Cvečka, Roman Guček, Marcel
Polesňák, Igor Kubina, Lenka Čechová, Anna Pochylá
5. Za členov komisie pre životné prostredie a výstavbu Ján Polák, Marcel Polesňák, Milan
Kumpan, Vladimír Vépy
Hlasovanie_
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne písomné ani ústne interpelácie.
5. Poverenie sobášiacich
Po komunálnych voľbách je potrebné poveriť sobášiacich okrem starostu obce. V minulom období
bol poverený Ing. Stanislav Lasica. Poslanci OZ navrhli ponechať p. Lasicu i naďalej sobášiacim pre
matričný úrad Petrova Ves, do ktorého spadá i obec Letničie.
U z n e s e n i e č. 8/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
poveruje
sobášiacim na nastávajúce volebné obdobie p. Ing. Stanislava Lasicu.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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6. Návrh Plánu práce Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na I. polrok 2011
Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh plánu práce OZ na I. polrok 2011. Navrhuje sa
v ňom, aby sa poslanci stretávali pravidelne tak ako doteraz jeden krát za mesiac. Návrh plánu práce
bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 27.12.2010. Poslanci s predloženým návrhom súhlasili.
U z n e s e n i e č.9/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Návrh plánu činnosti Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na I. polrok 2011
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. Návrh Plánu práce Obecného kontrolóra na I. polrok 2011
Ing. Gronský hlavný kontrolór predložil návrh plánu svojej činnosti na I. polrok 2011. Návrh plánu bol
vyvesený na úradnej tabuli obce. Poslanci OZ s predloženým návrhom súhlasili.
U z n e s e n i e č. 10/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Návrh plánu činnosti obecného kontrolóra na I. polrok 2011 bez pripomienok.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. Vytvorenie komisie na ochranu verejného záujmu
Komisia na ochranu verejného záujmu pracovala pod vedením p. Štefana Matulu, členovia boli p.
Roman Guiček a p. Marta Kotvanová. Nakoľko p. Matula a p. Kotvanová nie sú poslancami OZ, je
potrebné doplniť nových členov a zvoliť predsedu. Za predsedu bol navrhnutý Roman Guček, za
členov p. Štefan Beňa a p. Alojz Cvečka. OZ schválilo členov komisie na ochranu verejného záujmu.
U z n e s e n i e č.11/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
predsedu komisie na ochranu verejného záujmu p. Romana Gučka, členov p. Štefana Beňu a p.
Alojza Cvečku.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

9.Návrh na odpísanie daňového nedoplatku podľa § 65 zákona č. 511/1992 Zb. zákonov
o správe daní a poplatkov
Daňový nedoplatok spoločnosti Agro‐Osivo Holíč vznikol ešte v roku 2000. Neskôr bol na spoločnosť
vyhlásený konkurz. Daň z nehnuteľnosti sme uplatňovali voči správcovi konkurznej podstaty. Nikto
však daň nezaplatil. Konkurzné konanie stále nie je ukončené. Po informácii na Krajskom súde
v Bratislave, ak sme nedostali od súdu uznanú pohľadávku, nám daň nebude uhradená. Z toho
dôvodu predkladá starosta obce návrh na odpísane daňového nedoplatku.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpísanie daňového nedoplatku Agro‐Osivo Holíč vo výške 654,84 €.
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U z n e s e n i e č. 12/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
odpísanie daňového nedoplatku spoločnosti Agro‐Osivo Holíč vo výške 654,84 €
Hlasovanie :
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. Doplnenie členov jednotlivých komisií
Tento bod programu bol prerokovaný pri kontrole uznesení.
11. Rôzne: Stanislav Planka Petrova Ves 310 žiadosť o umiestnenie stavby sv. Urbana
Pán Planka má záujem umiestniť drobnú stavbu „Božiu muku“ venovanú pamiatke sv. Urbana na
voľné priestranstvo pred cintorín. Naša obec má vo svojom erbe strapec hrozna a vinohradnícky
nožík, v minulosti sa obyvatelia venovali vinohradníctvu. Tiež by sa mohli v budúcnosti realizovať
akcie typu Deň otvorených pivníc. Predseda komisie pre životné prostredie a výstavbu navrhol, aby
členovia komisie pozreli situáciu priamo na mieste. Poslanci OZ s týmto návrhom súhlasili.
U z n e s e n i e č. 13/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
ukladá
komisii pre životné prostredie a výstavbu
previesť tváromiestnu obhliadku na umiestnenie sochy sv. Urbana.
Termín: do 31. marca 2011
Zodpov.: predseda komisie pre ŽP
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

11. D i s k u s i a
V diskusii vystúpili :
p. Polák – hovoril, že cesta pri čerpacej stanici na Novej ulici je zničená, stále sa tam jazdí. Čerpadlá
sa zanášajú, ľudia sú nedisciplinovaní, hádžu tam rôzne veci, textil, slamu. Starosta obce hovoril, ak
dovolí počasie sa z panelov urobí odstavná plocha, aby sa nevynášala zemina na cestu.
Starosta obce ‐ hovoril o havarijnom stave balkóna na kultúrnom dome. Pri najmenšom daždi padá
omietka, aby neprišlo k úrazu. Chodia tam ľudia na poštu i k lekárovi. Navrhol, aby sa balkón
odstránil. Poslanci OZ súhlasili s jeho odstránením.

12. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 31.01.2011 prijalo uznesenia , ktorými
číslo 7/2011, 9/2011, 10/2011, 11/2011, 12/2011 schvaľuje
číslo 8/2011 poveruje
číslo 13/2011 ukladá

13. Záver
Nakoľko boli prerokované všetky body, starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu spoluprácu,
zasadanie Obecného zastupiteľstva ukončil.
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Ing. Stanislav Lasica
zástupca starostu

Miroslav Pochylý
starosta obce

Alojz Cvečka overovateľ

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

Ján Polák overovateľ

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

Mária Pochylá
zapisovateľka
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Obec Petrova Ves
Váš list číslo/zo dňa

Naša značka

Vybavuje

Petrova Ves
31.01.2011

Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 31.01.2011 prijalo uznesenie č.
12/2011, v ktorom schválilo odpísanie daňového nedoplatku spoločnosti Agro‐Osivo Holíč.
U z n e s e n i e č. 12/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
odpísanie daňového nedoplatku spoločnosti Agro‐Osivo Holíč vo výške 654,84 €
Hlasovanie :
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Stanislav Lasica v.r.
zástupca starostu

Alojz Cvečka
overovateľ

v.r.

Za správnosť výpisu:
Mária Pochylá

Miroslav Pochylý v.r.
starosta obce

Ján Polák
overovateľ

