Zápisnica

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 14. septembra 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:
Ing. Ivan Gronský hlavný kontrolór
Gabriela Vépyová – účtovníčka OcÚ
Mária Pochylá zapisovateľka

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. Plnenie rozpočtu k 31.08.2011
6. Zmena rozpočtu k 30.09.2011
7. Informácia o postupe pri vysporiadavaní parcely č. 1497 Bc. Jozef Chňupka Petrova Ves
303
8.Návrh na odstránenie nehnuteľnosti a vzájomné vyrovnanie Mgr. František Polesňák a
Manž. Mgr. Anna Polesňáková Petrova Ves 194
9. Rôzne : a. Príprava Posedenia s dôchodcami
b. Príprava Výstavy ovocia a zeleniny
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. Štefan Beňa, členovia
Vladimír Vépy a Alojz Cvečka. Za overovateľov zápisnice určil p. Štefana Beňu a Vladimíra Vépyho.
Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 30. júna 2011 bola overená bez
pripomienok.

3. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení prijatých na zasadaní OZ 30.júna 2011 previedol starosta obce. Uznesenie č.
28/2011 – návrh na vysporiadanie parcely 1497 pre p. Chňupku, ďalšie informácie budú poskytnuté
v samostatnom bode dnešného rokovania. Uznesenie č. 29/2010 bolo schválené VZN o výške
príspevkov v MŠ a čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v ŠJ‐ postupuje sa podľa neho.
Uzneseniami č. 30/2011 a 31/2011 boli schválené plány práce hlavného kontrolóra a obecného
zastupiteľstva. Uznesením č. 32/2011 bol schválený zmluvný prevod nehnuteľnosti pre p. Jaška
bytom Čáčov. Kúpna zmluva bola podpísaná a zaregistrovaná. Uznesenie č. 33/2011 schválenie platu
starostu obce, uznesenie č. 34/2011 odmeny poslancom boli vyplatené. Ing. Lasica informoval
o splnení uznesenia č. 13/2011 z 31.01.2011, bola prevedená tváromiestna obhliadka na
umiestnenie sochy sv. Urbana. P. Planka svoj zámer sa zatiaľ odkladá.
4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní boli podané tieto ústne interpelácie:
p. Vépy – hovoril, že merač rýchlosti ukazovateľ nereaguje správne, veľmi neskoro, až keď je auto
pred ním.
p. Vrbová – minulý týždeň sa odlomil konár z jedného gaštana na cintoríne, spadol na miestnu
komunikáciu tesne pred prechádzajúce auto. Malo by sa s tým niečo urobiť. Starosta obce hovoril, že
pracovníci Správy a ochrany prírody v Malackách navrhujú orezať koruny stromov. Musíme zistiť, či
má obec uzatvorenú poistnú zmluvu zodpovednosť za škodu, ak by konár auto poškodil, poprípade
náhrobné kamene.
5. Plnenie rozpočtu k 31.08.2011
Účtovníčka obecného úradu p. Vépyová predložila plnenie rozpočtu k 31.08.2011. Bežné príjmy
predstavovali 265 420,64 €, kapitálové príjmy boli vo výške 269 861,37 €, finančné operácie
príjmové 225 707,33 € , bežné výdavky boli vo výške 263 476,59 €, kapitálové výdavky boli vo výške
247 297,56 €, finančné operácie výdavkové vo výške 229 914.24 €. Podielové dane nie sú v takej
výške ako sme predpokladali. Výdavky sa obmedzujú.
U z n e s e n i e č. 35/2010
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
plnenie rozpočtu k 31.08.2011, kde bežné príjmy predstavovali 265 420,64 €, kapitálové príjmy
boli vo výške 269 861,37 €, finančné operácie príjmové 225 707,33 € , bežné výdavky boli vo
výške 263 476,59 €, kapitálové výdavky boli vo výške 247 297,56 €, finančné operácie výdavkové
vo výške229 914.24 €..
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. Zmena rozpočtu k 30.09.2011
Vzhľadom k akciám, ktoré neboli rozpočtované je potrebné urobiť zmenu rozpočtu. Príjmy boli
rozpočtované vo výške 841 200.‐ € po úprave sú príjmy rozpočtované vo výške 1 152 303.79 €,
výdavky boli rozpočtované vo výške 841 200.‐ €, po úprave sú výdavky vo výške 1 066.95,24 €.
Poslanci OZ zmenu rozpočtu schválili.
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U z n e s e n i e č. 36/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu k 30.09.2011, kde príjmy boli rozpočtované vo výške 841 200.‐ € po úprave sú
príjmy rozpočtované vo výške 1 152 303.79 €, výdavky boli rozpočtované vo výške 841 200.‐ €, po
úprave sú výdavky vo výške 1 066.95,24 €.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Informácia o postupe pri vysporiadavaní parcely č. 1497 Bc. Jozef Chňupka Petrova Ves
303
Na minulom zasadaní OZ prijalo uznesenie č. 28/2011, v ktorom navrhlo kúpnu cenu za pozemky pod
ihriskom vo výške 1.20 €. Toto vyjadrenie bolo p. Chňupkovi zaslané. Následne bola na obec
doručená jeho výzva na vysporiadanie pozemku, v ktorej navrhuje viacero možnosti, ktoré je
ochotný akceptovať napr. žiada fyzické vydanie nehnuteľnosti, alebo adekvátny náhradný pozemok
v intraviláne v obci, alebo odpredaj pozemku za cenu 4.‐ € za m2. Zároveň požaduje nájomné za tri
roky dozadu vo výške 300.‐ €, nakoľko sa obec bezdôvodne obohatila. Starosta obce v zmysle
poverenia vysporiadať pozemky napísal odpoveď p. Chňupkovi, v ktorej neakceptoval návrhy p.
Chňupku, nakoľko nie je možné nehnuteľnosť fyzicky vydať, tiež navrhovaná cena vo výške 4.‐ €. P.
Chňupka reagoval 21.08.2011, kde celú vec postupuje na Okresný súd v Skalici, lebo boli negované
jeho návrhy na vysporiadanie. Poslanci OZ zobrali na vedomie návrh p. Chňupku o postúpení svojej
žiadosti na súd. Zároveň ho vyzývajú, aby sa do právoplatného rozhodnutia súdu zdržal akýchkoľvek
činností na pozemku.
U z n e s e n i e č. 37/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
rozhodnutie p. Bc. Jozefa Chňupku bytom Petrova Ves 303 obrátiť sa na Okresný súd v Skalici so
svojou žiadosťou o vydanie nehnuteľnosti parc. č. 1947. Zároveň ho vyzýva, aby sa do
právoplatného rozhodnutia súdu zdržal akýchkoľvek činností na tomto pozemku.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. Návrh na odstránenie nehnuteľnosti a vzájomné vyrovnanie Mgr. František Polesňák
a manž. Mgr. Anna Polesňáková Petrova Ves 194.
Manželia Polesňákoví sú majiteľmi nehnuteľnosti hospodárskej budovy v k.ú. Petrova Ves vo
výmere 140 m2 na parcele č. 500. Stavba je v nevyhovujúcom technickom stave. Nachádza sa
v lokalite, kde sa buduje miestna vybavenosť. Majú záujem nehnuteľnosť darovať obci za
odstránenie budovy. Okolité pozemky sú vo vlastníctve obce. Poslanci OZ súhlasili s predloženým
návrhom. Je potrebné vypracovať darovaciu zmluvu, ktorá bude predložená na schválenie OZ.
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U z n e s e n i e č. 38/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
súhlasí
s predloženým návrhom manželov Polesňákových na darovanie parc. č. 500 obci Petrova Ves.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za:
9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

9. Rôzne: a/ Príprava posedenia s dôchodcami
Každoročne sa v mesiaci október uskutočňuje posedenie s dôchodcami v spolupráci s miestnou
organizáciou Jednoty dôchodcov. Je návrh, aby sa posedenie konalo 16. októbra 2011. Členovia JD
pripravia módnu prehliadku petrovoveského kroja, oblečenia do kostola, v ktorom ešte chodia
niektoré ženy, ale i čo sa dnes nosí. Program spestria so svojim pásmom piesní a recitácií žiaci
Základnej školy v Petrovej Vsi. Obec pripraví malé občerstvenie, chlebíčky, zákusok, káva, čaj, nealko.
Poslanci OZ súhlasili s konaním posedenia.
U z n e s e n i e č. 39/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
A. s ú h l a s í
s konaním posedenia pre dôchodcov dňa 16.10.2011 v Kultúrnom dome v Petrovej Vsi.
B. u k l a d á
členom komisie sociálnej a pre školstvo a kultúrnej a pre šport
v spolupráci s organizáciou Jednoty dôchodcov v Petrovej Vsi zabezpečiť Posedenie s dôchodcami
16. októbra 2011 v Kultúrnom dome v Petrovej Vsi.
Hlasovanie :
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b/ Príprava Výstavy ovocia a zeleniny
Minulý rok pripravili komisie kultúrna a pre šport a sociálna komisia a pre školstvo pripravili po
prvý krát výstavu adventných venčekov a vianočných aranžmánov. Výstava sa stretla v veľkým
ohlasom. Každý rok sme robili aj výstavu ovocia a zeleniny, v tomto roku nie je veľa zeleniny, ani
ovocia, ktoré by sa dalo vystavovať. Bolo navrhnuté, aby sa konala len výstava adventných venčekov,
vianočného pečiva, medovníkov.
U z n e s e n i e č. 40/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
ukladá
členom komisie sociálnej a pre školstvo a kultúrnej a pre šport
pripraviť vianočnú výstavu s adventnými venčekmi a vianočným pečivom, medovníkmi termín po
vzájomnej dohode.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

10. D i s k u s i a
V diskusii vystúpili poslanci najmä s otázkami ohľadom plnenia rozpočtu, následnej zmeny rozpočtu.
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11. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 14. septembra 2011 prijalo uznesenia ,
ktorými číslo
35/2011, 36/2011 schvaľuje
37/2011 berie na vedomie
38/2011, 39/2011 – A súhlasí
39/2011 – B, 40/2011 ukladá

Ing. Stanislav Lasica
zástupca starostu

Miroslav Pochylý
starosta obce

Štefan Beňa overovateľ

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

Vladimír Vépy overovateľ

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

Mária Pochylá
zapisovateľka

