Zápisnica

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 30.júna 2011 v zasadačke
Obecného úradu v Petrovej Vsi
__________________________________________________________________________________

Prítomní:
Miroslav Pochylý starosta obce

Alojz Cvečka, Roman Guček, Mgr. Miriam Hricová, , Ján Polák, Jozef Straka, Vladimír Vépy, Michaela
Vrbová
Ostatní prítomní:
Gabriela Vépyová – účtovníčka OcÚ
Mária Pochylá zapisovateľka

Ospravedlnení: Štefan Beňa, Ing. Stanislav Lasica

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 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. Návrh Zmeny č. 1/2011 VZN č. 3/2008 o výške príspevku v MŠ, výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov stravného v ŠJ
6. Návrh Plánu práce hlavného kontrolóra Ing. Ivana Gronského na II. polrok 2011
7. Návrh Plánu práce OZ na II. polrok 2011
8. Miroslav Jaško Čáčov – žiadosť o kúpu časti pozemku verejného priestranstva
parc. č. 456/1 – 5 m2, parc. č. 221/1 – 18 m2
9. Prerokovanie platu starostu obce v zmysle zákona č. 154/2011 Z.z.
10. Odmeny poslancom za I. polrok 2011
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. Roman Guček, členovia
Jozef Straka, Mgr. Miriam Hricová. Za overovateľov zápisnice určil p. Jozefa Straku a p. Romana
Gučka . Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 16. mája 2011 bola overená
bez pripomienok.

3. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení previedol starosta obce. Uznesením č. 22/2011 zobralo OZ na vedomie správu
nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2010, Uznesenie č. 23/2011 – starosta obce
mal pracovné stretnutie s. p. Chňupkom. P. Chňupka má záujem vysporiadať pozemky. Žiada za
pozemky cenu tak, ako sa predávajú stavebné pozemky, lebo sa tam uskutočnila stavba. Poslanci OZ
sa pýtali, za akú cenu vykupuje pozemky SPF. Na základe zistení BPJ, je pôda podľa nového zápisu
zaradená do 4 odvodovej skupiny a cena je 0,20 € (6. 15 Sk) za 1 m2. OZ navrhlo vykúpenie pozemkov
v cene 1.20 € (36.15 Sk) za m2. Celkovo sa jedná o plochu 1604 m2. Ako náhradu za
poľnohospodársku pôdu pod ihriskom užíva RD Petrova Ves poľnohospodársku pôdu vo vlastníctve
obce. Na tejto parcele sa neprevádza žiadna výstavba, je to určené na šport a športové aktivity
všetkých občanov. Nakoľko sa jedná o väčšiu plochu bolo navrhnuté, aby sa vykúpila
poľnohospodárska pôda pod športovým štadiónom, plocha tréningového ihriska by sa mala
vysporiadať podľa projektu prebiehajúcich pozemkových úprav, vo výmere 7 744 m2. Obec už
oslovila viacerých vlastníkov pozemkov pod športovým areálom, a tí súhlasia s navrhovanou
výkupnou cenou. Ak majitelia nebudú súhlasiť s navrhovanou cenou, obec pristúpi k vysporiadaniu
cestou pozemkových úprav.
U z n e s e n i e č. 28/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
A. o d p o r ú č a
starostovi obce vysporiadať pozemky podľa GP č. 240‐56‐039‐91.
B. n a v r h u j e
výkupnú cenu pod ihrisko vo výške 1.20 € za m2.
C. Obecné zastupiteľstvo zastáva názor, aby sa pozemky pod tréningovým ihriskom riešili podľa
projektu v rámci prebiehajúcich pozemkových úprav. Taktiež i pozemky pod štadiónom, v prípade
nesúhlasu s navrhovanou cenou.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 24/2011 – výška príspevku za obec bola poskytnutá Klubu starostov okresu Skalica,
ktorý prevedie prerozdelenie na Regionálnu a rozvojovú agentúru Skalica a redakciu Záhorák .
Uznesenie č. 25/2011 – XXIII. ročník ZVR sa konal, počasie bolo pekné, kultúrny program sa páčil.
Uznesenie č. 26/2011 – Ing. Lasica prerokoval so spracovateľom pozemkových úprav predložené
návrhy, uznesenie č. 27/2011 –OZ zobralo na vedomie protokol z kontroly VZN a vnútorných
predpisov. Postupne sa budú predpisy aktualizovať.
4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne písomné ani ústne interpelácie.
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5. Návrh Zmeny č. 1/2011 VZN č. 3/2008 o výške príspevku v MŠ, výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov stravného v ŠJ
Vzhľadom k neustále rastúcim nákladom cien energií i cien potravín bol predložený návrh na zmenu
príspevkov v MŠ, ŠJ. Výška príspevku v MŠ bol navrhnutá vo výške 10.‐ €. Výška stravného pre deti
MŠ s desiatou a olovrantom 1.12 €, cena obedu u detí ZŠ 0,95 €, zamestnanci 1.12 €., s účinnosťou
od 01.09.2011. Cudzí stravníci budú prehodnotení po vyúčtovaní energií za rok 2011.
U z n e s e n i e č. 29/2010
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Zmenu č. 1/2011 VZN č. 3/2008 o výške príspevku v MŠ, výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov stravného v ŠJ:
‐ Výška príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole je 10.- €
- Výška stravného
Desiata
Obed Olovrant Spolu €
Stravníci od 2 do 6 rokov
0,27€
0,63€ 0,23€
1.12
stravníci od 6 do 11 rokov
x
0.96€
x
0.95
stravníci zamestnanci
x
1.13€
x
1.12
stravníci ostatné fyzické osoby
x
1.85€
x
1.85
stravníci bývalí zamestnanci školy x
1.65€
x
1.65
s účinnosťou od 01.09.2011.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. Návrh Plánu práce hlavného kontrolóra Ing. Ivana Gronského na II. polrok 2011
Hlavný kontrolór obce p. Ivan Gronský predložil návrh plánu svojej činnosti na II. polrok 2011. Návrh
bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 08.06.2011. Poslanci OZ návrh plánu schválili.
U z n e s e n i e č. 30/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2011
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. Návrh Plánu práce OZ na II. polrok 2011
Starosta obce predložil návrh plánu práce Obecného zastupiteľstva na II. polrok 2011.
K predloženému návrhu neboli podané žiadne pripomienky. Poslanci OZ návrh plánu práce schválili.
U z n e s e n i e č. 31/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
plán práce Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na II. polrok 2011
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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8. Miroslav Jaško Čáčov – žiadosť o kúpu časti verejného priestranstva
P. Jaško kúpil v našej obci rodinný dom č. súp. 47, pri vypracovaní geometrického plánu bolo zistené,
že užíva i časť pozemkov vo vlastníctve obce parc. č. 221/1 vo výmere 18 m2 a parc. č. 456/1 vo
výmere 5 m2. Má záujem o vysporiadanie uvedených pozemkov. Poslanci OZ sa pýtali, kde sa
nachádzajú tieto pozemky. Odpovedal starosta obce, že to je pod rodinným domom č. súp. 47
a druhá časť je v záhrade. Bola určená cena za m2 vo výške 3.‐ € Poslanci OZ schválili odpredaj časti
verejného priestranstva pre p. Miroslava Jaška.
U z n e s e n i e č. 32/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
zmluvný prevod nehnuteľnosti z majetku obce Petrova Ves časť verejného priestranstva parc. č.
221/1 vo výmere 18 m2 a časti parc. č. 456/1 vo výmere 5 m2 do vlastníctva p. Miroslava Jaška
bytom Čáčov 87 za cenu 3.‐ € za m2, celkom 69.‐ €.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

9. Rôzne: Prerokovanie platu starostu obce v zmysle zákona č. 154/2011 Z.z.
Zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obci a primátorov miest
bol novelizovaný zákonom č. 154/2011 s účinnosťou od 01.06.2011. Na základe tohto zákona musí OZ
znova prerokovať plat starostu obce. Starostovia sú i naďalej zaradení do tabuľky podľa počtu
obyvateľov. Násobok pre našu obec je 1,98. Starostovi obce už nemôže OZ schváliť odmenu.
Poslanci OZ schválili plat starostovi obce vo výške 1750.‐ €. Plat starostu je možné obecným
zastupiteľstvom opätovne raz ročne prerokovať .
U z n e s e n i e č. 33/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Plat starostovi obce vo výške 1750.‐ € od 01.06.2011
Hlasovanie :
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

10. Odmeny poslancom OZ za I. polrok 2011
V zmysle zásad odmeňovania poslancov OZ navrhol starosta obce poslancom OZ odmeny za I.
polrok 2011. Podľa účasti na zasadaní 13,30 €, členovia komisie 3.‐ € za zasadanie, mimoriadne vo
výške 36.‐ € za aktívnu spoluprácu počas Záhoráckej Veterán Rallye, zástupcovi starostu vo výške
200.‐ €. Poslanci OZ predložený návrh schválili.
U z n e s e n i e č. 34/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
vyplatenie odmien poslancom OZ za I. polrok 2011 podľa účasti, za účasť na Záhoráckej Veterán
Rallye 36.‐ €, zástupcovi starostu vo výške 200.‐ €.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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10. D i s k u s i a
V diskusii vystúpili :
‐ Ján Polák – hovoril opakovane, že treba dať cestné panely k prečerpávacej stanici, lebo pracovníci
BVS tam pravidelne chodia a vždy vynesú veľmi veľa blata na cestu, znečisťujú celé okolie.
‐ starosta obce ‐ hovoril, že v v najbližších dňoch bude prebiehať kolaudácia ciest a chodníkov
v lokalite IBV, tiež hovoril o pokračovaní prác na výstavbe sociálnych zariadení na štadióne.

11. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 30.06.2011 prijalo uznesenia , ktorými
číslo 28/2011 ‐ A ‐ odporúča
28/2011 ‐ B, C ‐ navrhuje
29/2011, 30/2011, 31/2011, 32/2011, 33/2011, 34/2011 ‐ schvaľuje

Ing. Stanislav Lasica
zástupca starostu

Miroslav Pochylý
starosta obce

Roman Guček

overovateľ

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

Jozef Straka

overovateľ

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

Mária Pochylá
zapisovateľka

