Zápisnica

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 21. novembra 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

Ospravedlnený:
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. Michal Prachar Bratislava ‐ žiadosť o odkúpenie stavebného pozemku
6. Návrh na vytvorenie inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie k 31.12.2011
7. Návrh na vyradenie z inventáru OcÚ, KD, MŠ, ZŠ, DHZ, ŠJ
8. Jozef Kurc Petrova Ves ‐ žiadosť o vysporiadanie pozemku odpredaj parcely č. 499/9
9. Odmeny poslancom za II. polrok 2011
10. Rôzne – Príprava Mikuláša pre deti
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. Straka Jozef, členovia
Roman Guček, Mgr. Miriam Hricová. Za overovateľov zápisnice určil p. Jozefa Straku a p. Miriam
Hricovú . Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 14. septembra 2011 bola
overená bez pripomienok.

3. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení prijatých zo zasadania OZ zo dňa 14. septembra 2011 previedol starosta obce.
Uznesením č. 35/2011 – bolo schválené plnenie rozpočtu k 31.08.2011, uznesením č. 36/2011
Sa schválila zmena rozpočtu k 30.09.2011, kde boli rozpočtované vyššie príjmy z dôvodu príjmu
dotácii, zároveň boli vyššie rozpočtované i výdavky. V uznesení č. 37/2011 zobralo OZ na vedomie
rozhodnutie p Bc. Jozefa Chňupku obrátiť sa so svojou žiadosťou na súd. Uznesenie č. 38/2011
darovacia zmluva s manželmi Polesňákovými bola vypracovaná a podaná na kataster v Skalici.
Uznesenie č. 39/2011 – posedenie s dôchodcami sa uskutočnilo v nedeľu 16.10.2011, bolo
zabezpečené občerstvenie a kultúrny program. Uznesenie č. 40/2011 kultúrna komisia a sociálna
komisia sa dohodli na termíne uskutočnenia vianočnej výzdoby dňa 10. a 11. 12. 2011 v KD.
4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne písomné ani ústne interpelácie.
5. Michal Prachar Bratislava žiadosť o odkúpenie stavebného pozemku
So svojou žiadosťou o odkúpenie stavebného pozemku sa obrátil na OZ p. Michal Prachar bytom
Bratislava. Pozemok v lokalite IBV vlastní jeho brat, má záujem o susediaci pozemok. Jedná sa
o pozemok parc. č. 496/5. Poslanci OZ nemali námietok voči odpredaju tohto pozemku.
U z n e s e n i e č. 41/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
zmluvný prevod nehnuteľnosti parc. č. 496/5 vo výmere 782 m2 z vlastníctva obce Petrova Ves do
vlastníctva p. Michala Prachara bytom Bratislava Lenardova 18. Cena prevádzanej nehnuteľnosti
bola určená vo výške 8.‐ € za m2, celkom 6 256.‐ € slovom šesťtisícdvestopäťdesiatšesť eur.
Splnomocňuje starostu obce podpísaním kúpnej zmluvy.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Návrh na vytvorenie inventarizačných komisií
Účtovníčka obecného úradu p. Vépyová predložila návrh na zloženie inventarizačných komisií na
vykonanie inventarizácie k 31.12.2011. Inventarizácia sa vykonáva každoročne vo všetkých
strediskách – organizačných jednotkách DHZ, CO, OcÚ, KD, MŠ, ŠJ a ZŠ, zároveň sa vytvára ústredná
inventarizačná komisia, vyraďovacia komisia a likvidačná komisia. Predsedom ústrednej
inventarizačnej komisie bol navrhnutý Ján Polák, predsedom vyraďovacej p. Vladimír Vépy,
predsedom likvidačnej p. Roman Guček. Predsedom dielčej komisie v DHZ p. Ján Polák, v sklade CO p.
Alojz Cvečka, na OcÚ p. Michaela Vrbová, v KD p. Alojz Cvečka, v MŠ p. Štefan Beňa, v ŠJ p. Jozef
Straka, v ZŠ p. Mgr. Miriam Hricová. Návrh všetkých členov inventarizačných komisií bol predložený
písomne a tvorí prílohu tejto zápisnice.
U z n e s e n i e č. 42/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
1. s ch v a ľ u j e
predložený návrh na vytvorenie inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie k 31.12.2011.
2. u k l a d á
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členom inventarizačných komisií vykonať svedomito a zodpovedne inventarizáciu materiálu
k 31.12.2011 v jednotlivých organizačných strediskách.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. Návrh na vyradenie z inventáru OcÚ, KD, MŠ, ZŠ, DHZ, ŠJ
Vedúci jednotlivých organizačných stredísk predložili návrhy na vyradenie z ich inventáru. Veliteľ DHZ
predložil návrh na vyradenie šatníka plechového, hadice posilňovač vzduch. Kvapaliny rozety
a odznaky v celkovej hodnote 483,63 €. Návrh na vyradenie z inventáru OcÚ tvoria popolnice
plechové a zosilňovač HS 600 v celkovej hodnote 1068,94 €. Z dlhodobého hmotného majetku OcÚ
bol predložený návrh na vyradenie rozhlasovej ústredne, ktorá nemá zostatkovú cenu v hodnote
1207.63 € a multikára v hodnote 995,82 € bez zostatkovej ceny, časti pozemkov verejného
priestranstva , ktoré boli predané našim občanom v hodnote 69.‐ € .Vedúca ŠJ pri MŠ p. Hatalová
predložila návrh na vyradenie elektrickej kanvice a ručného mixéra v celkovej hodnote 53.54 €.
Riaditeľka MŠ p. Alena Kučerová predložila návrh na vyradenie gramofónu, rozprávkového stanu
diaprojektoru, vysávača – predmety zakúpené v rokoch 1985 – 1999 v celkovej hodnote 491,56 €.
Riaditeľka ZŠ v Petrovej Vsi p. Mgr. Lena Šteflíková predložila návrh na vyradenie predmetov
učebných pomôcok, kobercov v celkovej hodnote 657,33 €. Poslanci OZ súhlasili s vyradením
navrhovaných predmetov.
U z n e s e n i e č. 43/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
‐ predložený návrh na vyradenie materiálu v OcÚ v celkovej hodnote 1068.94 €,
‐ predložený návrh na vyradenie z dlhodobého hmotného majetku v hodnote 2 276.05 €
‐ predložený návrh na vyradenie materiálu v DHZ v hodnote 483,63 €,
‐ predložený návrh na vyradenie materiálu v ŠJ v hodnote 53,54 €,
‐ predložený návrh na vyradenie materiálu v MŠ v celkovej hodnote 491,56 €,
‐ predložený návrh na vyradenie materiálu v ZŠ v hodnote 657,33 €.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. Jozef Kurc Petrova Ves ‐ žiadosť o vysporiadanie pozemku odpredaj parcely č. 499/5
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi v roku 2003 schválilo odpredaj parc. č. 499/1, časť parc. č.
499/9, 499/10 o celkovej výmere 1085 m2 za cenu 25 000.‐ Sk pre p. Jozefa Kurca a manž. Máriu.
Kúpna cena bola manželmi Kurcovými zaplatená, ale geometrický plán nebol zapísaný. Časť parcely č.
499/9 zostala vo vlastníctve obce, p. Kurc má záujem i o túto zostávajúcu časť. Bol vypracovaný nový
GP, podľa ktorého p. Kurc má záujem o odpredaj ešte 583 m2. Obecné zastupiteľstvo súhlasí
s odpredajom, určuje cenu za m2 ‐ 1,30 €.
U z n e s e n i e č. 44/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
zmluvný prevod nehnuteľností z vlastníctva obce Petrova Ves do vlastníctva p. Jozefa Kurca
a manž. Márie rod. Kučerovej bytom Petrova Ves 203 podľa GP č. 20/2008
diel č. 1 o výmere 288 m2 z parc.č. 496/3
diel č. 2 o výmere 19 m2 z parc. č. 499/1
diel č. 3 o výmere 13 m2 z parc.č. 499/1
diel č. 4 o výmere 49 m2 z parc. č. 499/1
diel č. 7 o výmere 918 m2 z parc. č. 499/9
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diel č. 8 o výmere 13 m2 z parc. č. 499/10
diel č. 9 o výmere 126 m2 z parc. č. 499/21
diel č. 10 o výmere 240 m2 z parc. č. 504/1
diel č. 11 o výmere 2 m2 z parc. č. 504/1
celkom vo výmere 1668 m2. Kúpna cena bola určená v roku 2003 uznesením č. 12/2003 zo dňa
14.04.2003 za výmeru 1085 m2 vo výške 25000.‐ Sk, ktorá bola zaplatená do pokladne obce v roku
2003. Na zostávajúcu výmeru 583 m2 bola určená kúpna cena za m2 ‐ 1,30 €, celkom suma
757,90 €.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

9. Odmeny poslancom za II. polrok 2011
Starosta obce predložil návrh na vyplatenie odmien poslancom OZ a členom komisií za II. polrok
2011, podľa účasti na zasadaniach v zmysle Zásad odmeňovania poslancov OZ.
U z n e s e n i e č. 45/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
vyplatenie odmien za II. polrok 2011 poslancom OZ i členom komisií podľa účasti na zasadaniach.
Hlasovanie : 9
Celkom prítomných poslancov OZ:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. Rôzne: Príprava Mikuláša pre deti
Každoročne máme v obci Mikuláša pre deti vo veku do 14 rokov. Starosta obce navrhol, aby sa konal
i tento rok v nedeľu 4. decembra 2011. Detí od narodenia do veku 14 rokov je 175, balíček
v hodnote 2.‐ €. Poslanci OZ súhlasili s touto akciou.
U z n e s e n i e č. 46/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
súhlasí
s konaním Mikuláša pre deti v nedeľu 4.12.2011
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 :
Starosta obce – hovoril, že v tomto roku je výpadok podielových daní, nevieme koľko dostaneme na
budúci rok, náklady rastú, zvyšujú sa ceny energií, platby za vývoz odpadových nádob.
Ing. Gronský ‐ treba niečo urobiť, vylepšiť svoju finančnú situáciu, podľa zákona o cenách, nemôže
obec dotovať služby obyvateľom, je to protizákonné. Vláda odporúča samosprávam zvýšiť dane
z nehnuteľnosti, aby sa pokryl výpadok podielových daní.
Ing. Lasica – na dnešnom zasadí OZ sa predal posledný stavebný pozemok, treba sa zamyslieť čo
ďalej, máme možnosť pokračovať vo výstavbe za záhradami smerom na Letničie, musia sa osloviť
vlastníci týchto pozemkov, či sú ochotní rokovať o odpredaji s obcou.
U z n e s e n i e č. 47/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
ukladá
obecnému úradu
osloviť vlastníkov pozemkov so záujmom obce rozšíriť v tejto lokalite zónu pre novú výstavbu
rodinných domov.
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Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ján Polák – bolo by vhodné do KD na WC muži umiestniť madlo, aby bolo bezpečnejšie schádzanie
po schodoch.
Ing. Lasica ‐ mali by sa vyzvať občania cestou miestneho rozhlasu, aby venovali pozornosť neznámym
osobám, ktoré sa pohybujú po obci, všímať si zaparkované autá dlhšiu dobu na jednom mieste. Bolo
by vhodné, aby i pracovníci obce prešli cez obec, či sa tu nepohybujú podozriví občania. V prípade
zistenia takýchto skutočností ihneď volať na obecný úrad alebo na 112.

11. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 21. novembra 2011 prijalo uznesenia ,
ktorými číslo
41/2011, 42/2011 ‐ 1, 43/2011, 44/2011, 45/2011 schvaľuje
46/2011 súhlasí
42/2011 – 2, 47/2011 ukladá

Nakoľko boli prerokované všetky body programu, starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu
spoluprácu a zasadanie OZ ukončil.

Ing. Stanislav Lasica
zástupca starostu

Jozef Straka

overovateľ

Mgr. Miriam Hricová overovateľ

Mária Pochylá
zapisovateľka

Miroslav Pochylý
starosta obce
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