Zápisnica

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

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

Ospravedlnený:
Roman Guček chorý
Michaela Vrbová v práci
Dnešné zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi otvoril starosta obce Miroslav Pochylý.
Privítal prítomných poslancov OZ a oboznámil ich s programom zasadania. Konštatoval, že je
prítomná nadpolovičná 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. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2010
6. Jozef Chňupka Petrova Ves žiadosť o uskutočnenie nápravy do pôvodného stavu
pozemku parc. č. E 1947
7. Návrh na vstup do Regionálnej a rozvojovej agentúry Skalica
8. Návrh Programu XXIII. ročníka ZVR
9. Rôzne : a. Doplnenie žiadosti Spracovateľa pozemkových úprav
b. Kontrola VZN a vnútorných predpisov
10. D i s k u s i a
11. Rekapitulácia uznesení
12. Záver
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2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda p. Mgr. Miriam Hricová,
členov Štefana Beňu a Vladimíra Vépyho. Za overovateľov zápisnice určil p. Mgr. Miriam Hricovú a p.
Štefana Beňu. Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 16.marca 2011 bola
overená bez pripomienok.

3. Kontrola uznesení
Uznesenia prijaté na zasadaní OZ dňa 16. marca 2011 boli splnené. Uznesenie č. 21/2011 starosta
obce predložil na dnešné zasadanie písomné i grafické spracovanie projektu pozemkových úprav
v k.ú. Letničie a v k.ú. Rúbanice. Z predloženého materiálu vyplýva, že v obci Letničie v rámci
pozemkových úprav sú navrhované len niektoré lokality zmena na trvalé trávnaté porasty. Nevieme,
či to bude dostačujúce na zadržanie prívalových vôd.
4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne písomné ani ústne interpelácie.
5. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2010
Bola predložená správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2010.
Nezávislý audítor Ing. Terézia Urbanová overovala hospodárenie obce podľa rozpočtu, podľa stavu
a vývoja dlhu obce, tiež dodržiavanie ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poslanci zobrali správu nezávislého audítora na vedomie.
U z n e s e n i e č. 22/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2010,
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. Jozef Chňupka Petrova Ves č. 303 žiadosť o uskutočnenie nápravy do pôvodného stavu
parc. č. E 1947
Vlastník parcely č. E 1947 p. Jozef Chňupka Petrova Ves č. 303 podal žiadosť o uskutočnenie nápravy
do pôvodného stavu svojej parcely. Na tejto parcele je vybudovaná časť miestneho ihriska, časť je
v tréningovom ihrisku. Celkom z výmery tejto parcely ihrisko zaberá cca 235 m2. Ing. Lasica navrhol,
aby OZ poverilo starostu obce na rokovanie s p. Chňupkom na vysporiadanie tejto časti pozemku. Ak
nepríde k dohode, budú sa musieť tieto pozemky vysporiadať v rámci pozemkových úprav.
U z n e s e n i e č. 23/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
poveruje
starostu obce zvolať pracovné stretnutie s p. Chňupkom, kde budú predložené návrhy na
vysporiadanie časti parcely E 1947 v k.ú. Petrova Ves.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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7. Návrh na vstup do Regionálnej a rozvojovej agentúry Skalica
Trnavský samosprávny kraj vytvoril v Skalici Regionálnu rozvojovú agentúru, ktorá pomáhala obciam
pri vypracovávaní projektov z rôznych výziev. Vzhľadom k nedostatku finančných prostriedkov
nemôže túto agentúru financovať. Z toho dôvodu ponúka možnosť vstúpiť za členov i obciam
a mestám s výškou členského príspevku, pre našu obec vo výške 0,30 € na obyvateľa. Táto
problematika bola prerokovávaná i na Klube starostov a primátorov okresu Skalica, kde bol prijatý
návrh na financovanie vo výške 0,20 € na obyvateľa pre obce do 10 000 obyvateľov. Poslanci OZ
schválili návrh, ktorý bol prijatý na Klube starostov, platba členského príspevku vo výške 0,20€ na
obyvateľa.
U z n e s e n i e č. 24/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
platbu príspevku vo výške 0,20 € na obyvateľa na rok Regionálnej a rozvojovej agentúre Skalica.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ:
Za:
7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Návrh Programu XXIII. ročníka ZVR
Kultúrna komisia v spolupráci so sociálnou komisiou pripravila návrh programu na XXIII. Ročník ZVR.
Tento rok sa koná 11.6.2011 Program sa tento rok sústreďuje do poobedňajších hodín okrem atrakcií
pre deti maľovania na tvár, trampolíny, výstavy obrazov a kresieb Štefánie a Veroniky Matulovej.
O 14.00 hod. vystúpi Spolek elegantních dam z Brna, po nich Mužský spevácky zbor Enem z Lozorna,
Nasledovať bude vystúpenie tanečníkov ZUŠ Gbely a Petrova Ves. Program ukončí folklórny súbor
SLZA z Borského Mikuláša. Na tanečnej zábave bude hrať populárna hudba Popuďané. V nedeľu bude
pokračovať výstava malieb, slávnostná svätá omša, podvečer futbalový zápas V. ligy Západ‐ Petrova
Ves ‐ Prašice .
U z n e s e n i e č. 25/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
súhlasí
s predloženým návrhom programu XXIII. ročníka ZVR
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

9. Rôzne: A. Doplnenie žiadosti Spracovateľa pozemkových úprav
V obci prebiehajú pozemkové úpravy. Ich spracovateľom je spoločnosť PPÚ Trenčín. V ich rámci sa
spracúva projektová dokumentácia na odvodnenie a úpravu rigola. Ing. Lasica, ako predseda
predstavenstva spoločenstva pozemkových úprav navrhol prerokovať tieto body priamo so
spracovateľom.
U z n e s e n i e č. 26/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
ukladá
Ing. Stanislavovi Lasicovi
prerokovať pripomienky so spoločnosťou PPÚ Trenčín ohľadom projektovej dokumentácie na
vybudovanie odvodnenia a úpravu rigola v rámci pozemkových úprav v k.ú. Petrova Ves
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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B. Kontrola VZN a vnútorných predpisov obce
Obecný kontrolór p. Gronský predložil protokol o kontrole platných všeobecne záväzných nariadení
a vnútorných predpisov našej obce. Protokol obsahuje niektoré nedostatky najmä nebola
prevedená zmena zo slovenských korún na euro, v niektorých VZN sa zmenili zákony. OZ postupne
prerokuje všetky VZN, ktorých sa zmena týka. Niektoré VZN obec nemá vypracované. Tieto sa
postupne vypracujú.
U z n e s e n i e č. 27
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
protokol o kontrole platných všeobecne záväzných nariadení a vnútorných predpisov našej obce.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za:
Proti: 0
Zdržal sa: 0

10. D i s k u s i a
V diskusii vystúpili :
Ján Polák – hovoril, aby sme na jarmok zabezpečili políciu, najmä k usporiadávaniu stánkov, tiež k
inkasovaniu za stánky. Predávajúci sa často dohadujú, nemajú chuť zaplatiť.
Jozef Straka – sa pýtal, či sú zabezpečené služby počas výstavy v zasadačke OcÚ.
Odpovedala p. Mgr. Miriam Hricová predsedníčka kultúrnej komisie, služby sú rozdelené, tiež
jednotliví účinkujúci majú svojho usporiadateľa, ktorý im zabezpečí čo budú potrebovať.
11. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 16.05.2011 prijalo uznesenia , ktorými
číslo 22/2011, 27/2011 berie na vedomie
číslo 23/2011 poveruje
číslo 24/2011 schvaľuje
číslo 25/2011 súhlasí
číslo 26/2011 ukladá
12. Záver
Týmto boli prerokované všetky body programu, starosta obce poďakoval prítomným poslancom za
aktívnu spoluprácu a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Ing. Stanislav Lasica
zástupca starostu

Miroslav Pochylý
starosta obce
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Mgr. Miriam Hricová overovateľ

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

Štefan Beňa overovateľ

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

Mária Pochylá
zapisovateľka

