Zápisnica

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 16. marca 2011 v zasadačke
Obecného úradu v Petrovej Vsi
__________________________________________________________________________________

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

Ospravedlnený:
Miroslav Pochylý ‐ chorý
Dnešné zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi otvoril zástupca starostu obce Ing.
Stanislav Lasica. Ospravedlnil starostu obce, ktorý náhle ochorel. 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. 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. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Petrova Ves k plneniu rozpočtu za rok 2010
6. Plnenie rozpočtu k 31.12.2010
7. Záverečný účet obce Petrova Ves k 31.12.2010
8. Výsledok inventarizácie k 31.12.2010
9. Správa o činnosti obecného kontrolóra za rok 2010
10. Žiadosť o odpustenie nájomného Poľovnícke združenie vlastníkov pôdy Petrova Ves
11. Rôzne : a. Združenie nevidiacich a slabozrakých Senica – žiadosť o príspevok
12. D i s k u s i a
13. Rekapitulácia uznesení
14. Záver
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2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda p. Štefan Beňa, členovia
Jozef Straka a Roman Guček. Za overovateľov zápisnice určil p. Jozefa Straku a p. Romana Gučka.
Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 31. januára 2011 bola overená bez
pripomienok.

3. Kontrola uznesení
Zástupca starostu Ing. Lasica previedol kontrolu uznesení. Uznesenia č. 7‐11/2011 boli schvaľovacie,
boli splnené. Uznesením č. 13/2011 bolo uložené komisii pre životné prostredie a výstavbu previesť
tváromiestnu obhliadku u pána Planku do konca marca.

4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne písomné ani ústne interpelácie.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu obce Petrova Ves k 31.12.2010
Hlavný kontrolór p. Gronský predložil svoje stanovisko k plneniu rozpočtu k 31.12.2010. Vykonal
rozbor plnenia jednotlivých položiek, skontroloval všetky prvotné doklady a účtovné operácie. Vo
svojej správe skonštatoval, že nezistil použitie prostriedkov účtovaných v jednotlivých položkách na
iné, než schválené a zaúčtované účely. Navrhuje poslancom OZ schváliť čerpanie rozpočtu bez
výhrad.
U z n e s e n i e č. 14/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k plnenie rozpočtu obce Petrova Ves za rok 2010
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Plnenie rozpočtu k 31.12.2010
Účtovníčka OcÚ p. Vépyová predložila plnenie rozpočtu k 31.12.2010. Bežné príjmy boli rozpočtované
vo výške 388 960.‐ € Neskôr boli upravované v dôsledku poklesu podielových daní na 388 044.‐ €.
Plnenie bolo vo výške 380 467.‐ €, kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 8 500.‐ €, neskôr boli
upravované na 135 847, €, skutočné čerpanie bolo 135 289.‐ €, finančné operácie príjmové boli
rozpočtované vo výške 25 380.‐ € z dôvodu realizácie miestnej komunikácie v lokalite IBV si obec
musela zobrať preklenovací úver, boli finančné operácie upravované na 258 624.‐ € čerpanie bolo vo
výške 246 811.‐ €. Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 351 550.‐ € , úprava na 370 915.‐ €
Plnenie bežných výdavkov bolo vo výške 356 934.‐ €. Kapitálové výdavky boli rozpočtované vo
výške 45 690.‐ € úprava na 385 710.‐ €, plnenie predstavovalo sumu 382 594.‐ €, finančné operácie
výdavkové boli rozpočtované vo výške 25 600.‐ €, upravené boli na 25 850.‐, plnenie kapitálových
výdavkov bolo vo výške 18 642.‐ €. Otázky a pripomienky k plneniu rozpočtu zodpovedala p.
Vépyová. Plnenie rozpočtu tvorí prílohu zápisnice. Poslanci OZ schválili plnenie rozpočtu
k 31.12.2010 bez výhrad.
U z n e s e n i e č. 15/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
plnenie rozpočtu k 31.12.2010, kde celkové príjmy predstavovali 762 567.‐ €, výdavky boli celkom
vo výške 758 170.‐ € bez výhrad.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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7. Záverečný účet obce za rok 2010
Poslancom OZ bol predložený Záverečný účet obce Petrova Ves za rok 2010. Je to zhrnutie plnenia
rozpočtu, vyhodnotenie programového rozpočtu, rozbor plnenia príjmov, rozbor plnenia výdavkov,
použitie prebytku hospodárenia, tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov, finančné
usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu, ostatným právnickým a fyzickým osobám,
bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave o a vývoji dlhu. Prebytok hospodárenia vo výške 4 397.‐ €
navrhla preradiť do rezervného fondu a následne použiť na investičné akcie. Na otázky okolo
jednotlivých položiek odpovedala účtovníčka OcÚ. Poslanci OZ schválili záverečný účet bez výhrad.
Záverečný účet bol predložený písomne, tvorí prílohu tejto zápisnice.
U z n e s e n i e č. 16/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
A. b e r i e n a v e d o m i e
rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2010
B. s ch v a ľ u j e
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
C. s ch v a ľ u j e
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 4 397.‐ €
a čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky v sume 4 397.‐ €
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Výsledok inventarizácie k 31.12.2010
Predsedníčka Ústrednej inventarizačnej komisie v Petrovej Vsi p. Mgr. Miriam Hricová predložila
Správu o vykonaní inventarizácie k 31.12.2010. Dielčie komisie v jednotlivých organizačných
zložkách vykonali fyzickú inventarizáciu majetku vo vlastníctve obce. Správa obsahuje inventarizáciu
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2010. Obec vlastní dlhodobý hmotný
majetok 3 230 999.59 €, dlhodobý nehmotný majetok v hodnote 14 571.61 €. Finančný majetok ‐
pokladnica 303,91 € bankové účty v hodnote 19 398,97 €, dlhodobé záväzky ŠFRB 494 836.89 €,
krátkodobé bankové úvery 219 921.72€, preklenovací úver na financovanie MK 111 443,63 €.
Poslanci OZ schválili výsledok inventarizácie k 31.12.2010.Správa bola predložená písomne, tvorí
prílohu zápisnice.
U z n e s e n i e č. 17/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov
k 31.12.2010 bez pripomienok.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

9. Správa o činnosti obecného kontrolóra za rok 2010
Obecný kontrolór p. Ing. Ivan Gronský predložil poslancom OZ Správu o svojej kontrolnej činnosti
vykonanej v roku 2010.Vychádzal najmä z povinností, ktorému ukladá zákon č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov . Správa bola poslancom OZ predložená písomne
a tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanci OZ zobrali správu obecného kontrolóra na vedomie.
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U z n e s e n i e č. 18/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie navedomie
Správu o činnosti obecného kontrolóra za rok 2010
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Proti: 0

Zdržal sa: 0

10. Žiadosť o odpustenie nájomného Poľovnícke združenie Petrova Ves
Bola predložená žiadosť Poľovníckeho združenia vlastníkov pôdy Petrova Ves o odpustenie ročného
nájomného na rok 2011. Členovia poľovníckeho združenia prevádzajú zazverovanie, kupujú
medikamenty pre zver. Poslanci sa pýtali, koľko by mali zaplatiť. Poplatok predstavuje okolo 200.‐ €.
Poslanci OZ súhlasili s odpustením nájomného, mohli by však i v tomto roku urobiť zase pre deti
indiánsky deň ako bol vlani. V minulom roku sa konal na športovom štadióne. Zúčastnilo sa ho oveľa
viacej detí ako na poľovníckej chate.
U z n e s e n i e č. 19/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
súhlasí
s odpustením nájomného pre Poľovnícke združenie vlastníkov pôdy Petrova Ves na rok 2011.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11. Rôzne: Združenie nevidiacich a slabozrakých Senica – žiadosť o príspevok
Združenie nevidiacich a slabozrakých z okresov Senica a Skalica obhajuje záujmy nevidiacich
a slabozrakých občanov. Aktivuje občanov so zrakovým postihnutím vytváraním rekondičných
pobytov, ktoré zahŕňajú najmä priestorovú orientáciu, psychorehabilitáciu, výučbu sebaobsluhy.
Poslanci OZ sa rozhodli podporiť tento projekt sumou 50.‐ €.
U z n e s e n i e č. 20/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
súhlasí
s poskytnutím príspevku vo výške 50.‐ € Združeniu nevidiacich a slabozrakých okresu Senica
a Skalica.
Hlasovanie :
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
12. D i s k u s i a
V diskusii vystúpili :
Ing. Lasica – zástupca starostu ‐ hovoril, že sa započali práce na chodníkoch v lokalite IBV,
ďalej informoval poslancov OZ, že prebiehajú pozemkové úpravy, boli dve rokovania, na ktorých sa
navrhovali cesty, protipovodňové a protierózne opatrenia. Pozemkové úpravy sa týkajú extravilánu
obce.
p. Vépy – sa pýtal, aké protipovodňové opatrenia urobila Obec Letničie, ktorej kataster susedí
s našim katastrom v oblasti, kde sa Letničský potok vylieva na naše územie v lokalite ulice Pod RD,
kde zaplavuje záhrady rodinných domov.
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U z n e s e n i e č. 21/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
ukladá
Obecnému úradu v Petrovej Vsi
požiadať starostu obce Letničie o oznámenie, aké povodňové opatrenia prijali v rámci
pozemkových úprav na odvrátenie záplav v lokalite Šáší pri katastrálnom území našej obce.
Hlasovanie :
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
p. Straka ‐ sa pýtal, aké opatrenia sa navrhujú za humnami za ulicou za MŠ, za ihriskom. Odpovedal
mu Ing. Lasica, že treba dorobiť projekty na vybudovanie poldrov na zachytávanie prívalových vôd,
postupne, podľa finančných možností ich dobudovať.
p. Polák – hovoril, že na našej webovej stránke je záložka fórum, kde sa uverejňujú rôzne názory
účastníkov. Mala by tam byť informačná formula, že obec nenesie zodpovednosť za uvedené
informácie.
Bolo by výhodné, ak by fórum bolo pod nejakou záložkou, nie hneď na prvej strane.
p. Guček ‐ sa pýtal, či bude aj tento rok drvička konárov, drvička bude ku koncu marca, začiatkom
mesiaca apríl
p. Beňa ‐ sa pýtal, či sa niečo urobilo s tromi túlavými psami, ktorých dočasne umiestnil u seba p.
Polesňák. Jeden psík bol umiestnený do rodiny, druhého sme umiestnili do útulku v Skalici. Zostal už
len jeden, ten je zatiaľ u p. Polesňáka. Za umiestnenie psa do útulku v Senici, ktorý je lepšie
vybavený ako v Skalici sa však musí zaplatiť za jedného psíka 50.‐ €.
13. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 16.3.2011 prijalo uznesenia , ktorými
berie na vedomie číslo 14/2011, 16/2011 A, 18/2011
schvaľuje 15/2011, 16/2011 B, 16/2011 C, 17/2011,
súhlasí 19/2011, 20/2011
ukladá 21/2011

Ing. Stanislav Lasica
zástupca starostu

Jozef Straka

overovateľ

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

Roman Guček overovateľ

.......................................................
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Mária Pochylá zapisovateľka

Obec Petrova Ves

Váš list číslo/zo dňa

Naša značka

Vybavuje

Petrova Ves
05.08.2011

Vec:

VÝPIS
z uznesenia Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 16. marca 2011

Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 16. marca 2011 prijalo uznesenie č.
16/2011.
U z n e s e n i e č. 16/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
A. b e r i e n a v e d o m i e
rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2010
B. s ch v a ľ u j e
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
C. s ch v a ľ u j e
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 4 397.‐ €
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Stanislav Lasica
zástupca starostu

Miroslav Pochylý
starosta obce

Jozef Straka
overovateľ

Roman Guček
overovateľ

Mária Pochylá zapisovateľka
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