Zápisnica

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 12. decembra 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.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti na rok 2012
6. Návrh na Zmenu č. 1/2011 VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady
7. Návrh na Zmenu č. 1/2011 VZN o niektorých poplatkoch
8. Návrh na Zmenu č. 1/2011 VZN o miestnych daniach – poplatok za psa
9. Zmena rozpočtu k 31.12.2011
10. Návrh Programového rozpočtu na rok 2012
11. Návrh Plánu práce OZ za I. polrok 2012
12. Návrh Plánu kontrol hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2012
13. D i s k u s i a
14. Rekapitulácia uznesení
15. Záver
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2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda p. Ján Polák , členovia Alojz
Cvečka a Vladimír Vépy. Za overovateľov zápisnice určil p. Jána Poláka a Alojza Cvečku . Zároveň
oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 21. novembra 2011 bola overená bez
pripomienok.

3. Kontrola uznesení
Starosta obce previedol kontrolu uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 21.11. 2011. Uznesením
číslo 41/2011 bol schválený zmluvný prevod parc. č. 496/5 pre Michala Prachara bytom Bratislava.
Uznesenie č. 42/2011 boli vytvorené inventarizačné komisie, fyzická inventarizácia bude vykonaná
k 31.12.2011. Uznesenie č. 43/2011 – bolo schválené vyradenie materiálu. Uznesením č. 44/2011
bol schválený zmluvný prevod nehnuteľnosti pre p. Jozefa Kurca a manž. Máriu. Uznesenie č.
45/2011 odmeny poslancom OZ boli vyplatené. Uznesenie č. 46/2011 Mikuláš pre deti sa konal
v nedeľu 4. 12.2011. Uznesenie č. 47/2011 –list vlastníkom ornej pôdy bol zaslaný.

4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne písomné ani ústne interpelácie.

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti na rok 2012
Poslancom OZ bol predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti na rok
2012. Posledné zvýšenie bolo v roku 2007. Návrh predstavoval zvýšenie sadzby za ornú pôdu na 0,35
‐ 0,40 %. Taktiež i sadzby za lesy, rybníky a trvale trávnaté porasty, aby boli na rovnakej úrovni.
Poslanci OZ upravili sadzby dane u ornej pôdy na 0,36 %, TTP, lesy, rybníky na 0,40%, záhrady
a ostatné plochy na 0,60 %, sadzba za stavebné pozemky 0,36 €. Sadzba dane za rodinné domy je
0,08 €, podnikateľské stavby 0, 60 €, priemyselné stavby 0,37 €, stavby na poľnohospodársku
produkciu 0,12 €, ostatné stavby 0,20 €. Poslanci OZ návrh VZN schválili.
U z n e s e n i e č. 48/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2012 na území obce
Petrova Ves.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1/Straka Jozef/

6. Návrh na Zmenu č. 1/2011 VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady
Miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady bol navrhnutý vo výške 0,0356
na osobu a deň , čo predstavuje 13.‐ € pre občana, podnikateľské subjekty 0,0480 €, množstevný
zber vo výške 0,0176 za liter komunálneho odpadu. Návrh Zmeny č. 1/2011 bol schválený.
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U z n e s e n i e č. 49/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Zmenu č. 1/2011 k Všeobecne záväznému nariadeniu o miestnom poplatku a drobných stavebných
odpadoch na rok 2012
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Návrh na Zmenu č. 1/2011 VZN o niektorých poplatkoch
Vo Všeobecne záväznom nariadení o niektorých poplatkoch sú zahrnuté poplatky, ktoré sa
nevyužívajú, napr. poplatok za šrotovanie, poplatok za zapožičanie miešačky treba ich zrušiť, naopak
vo veľkej miere začali rôzne bankové a obchodné spoločnosti využívať miestny rozhlas na reklamu.
Z toho dôvodu bol predložený návrh na zvýšenie poplatku za toto vyhlasovanie na 3.‐ €. Poplatok za
výmenu popolnice 7.‐ € a poplatok za druhú popolnicu 7.‐ € pri počte 4 členov domácnosti a menej.
U z n e s e n i e č. 50/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
Zmenu č. 1/2011 VZN o niektorých poplatkoch, kde sa zavádza nové poplatky za výmenu popolnice
7.‐ €, poplatok za druhú popolnicu pri 4 členoch domácnosti a menej vo výške 7.‐ €. Zvyšuje
poplatok za vyhlásenie reklamného oznamu bankám a firmám na 3.‐ €. Ruší poplatok za
šrotovanie a poplatok za zapožičanie miešačky.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. Návrh na Zmenu č. 1/2011 VZN o miestnych daniach – daň za psa
Poplatok za psa je vo výške 3,50 €. Vzhľadom k vysokému výskytu psov po ulici bolo navrhnuté tento
poplatok zvýšiť na 5.‐ € . Návrh bol schválený.
U z n e s e n i e č. 51/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Zmenu č. 1/2011 VZN o miestnych daniach – daň za psa vo výške 5.‐ € na rok 2012
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

9. Zmena rozpočtu k 31. 12. 2011
Účtovníčka OcÚ predložila návrh na Zmenu rozpočtu k 31.12.2011. Naša obec dostala dotáciu na
budovanie miestnej komunikácie, ktorá nebola rozpočtovaná, tiež niektoré položky boli prekročené,
iné zase nedočerpané. Z toho dôvodu sa pristúpilo k úprave rozpočtu. Príjmy boli upravené
o 345 384.14 € na celkových 1 186 584,14 € z toho bežné príjmy vo výške 427 129,92 €, kapitálové
príjmy na 510 057,55 €, finančné operácie príjmové 249 396,67 €. Výdavková časť bola tiež
upravovaná bežné výdavky na 427 099.60 €, kapitálové výdavky 336 280.‐ € a finančné operácie
výdavkové 419 616.35 €. Zmena rozpočtu bola predložená písomne, poslanci zmenu schválili.
U z n e s e n i e č. 52/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Zmenu rozpočtu k 31.12.2011, kde príjmy sa zvyšujú o 345 384.14 € na celkových 1 186 584,14 €,
výdavková časť bola upravená o 341 795,95 € na 1 182 995.95 €.
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Hlasovanie :
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

10. Návrh Programového rozpočtu na rok 2012
Poslancom OZ bol doručený návrh programového rozpočtu na rok 2012, zároveň i informatívny
rozpočet na roky 2013 a 2014. Príjmy na rok 2012 sú rozpočtované vo výške 500 007.‐ € z toho bežné
príjmy vo výške 406 002.‐ €, kapitálové príjmy vo výške 58 000.‐ €, finančné operácie príjmové vo
výške 36 005.‐ €, Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 500 007.‐ €, z toho bežné výdavky vo
výške 375 087.‐ €, kapitálové výdavky 26 820.‐ €, finančné operácie výdavkové vo výške 98 100.‐ €.
Poslanci OZ programový rozpočet na rok 2012 schválili. Návrh programového rozpočtu na roky 2013
‐ 2014 zobrali poslanci OZ na vedomie.
U z n e s e n i e č. 53/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
A. s c h v a ľ u j e
programový rozpočet na rok 2012, kde príjmy na rok 2012 sú rozpočtované vo výške 500 007.‐ €
z toho bežné príjmy vo výške 406 002.‐ €, kapitálové príjmy vo výške 58 000.‐ €, finančné operácie
príjmové vo výške 36 005.‐ €, Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 500 007.‐ €, z toho bežné
výdavky vo výške 375 087.‐ €, kapitálové výdavky 26 820.‐ €, finančné operácie výdavkové vo výške
98 100.‐ €.
B. b e r i e n a v e d o m i e
Programový rozpočet na rok 2013, kde príjmy sú rozpočtované vo výške 446 730.‐ €, výdavky vo
výške 446 730.‐ €, a programový rozpočet na rok 2014, kde sa predpokladajú príjmy vo výške
460 259.‐ € a výdavky vo výške 460 259.‐ €.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11. Návrh Plánu práce Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na I. polrok 2012
Poslancom OZ bol predložená návrh plánu práce OZ na I. polrok 2012. Poslanci návrh plánu práce OZ
schválili.
U z n e s e n i e č. 54/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
plán práce obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na I. polrok 2012.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

12. Návrh Plánu kontrol hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2012
Hlavný kontrolór obce p. Ing. Ivan Gronský predložil návrh plánu kontrol, ktoré vykoná v I. polroku
2012. Poslanci OZ predložený návrh schválili.
U z n e s e n i e č. 55/2011
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
plán kontrol hlavného kontrolóra obce Petrova Ves na I. polrok 2012.
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Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9
Proti: 0

Zdržal sa: 0

13. D i s k u s i a
V diskusii vystúpili : Väčšina diskusných príspevkov sa niesla okolo zmien rozpočtu, zmien vo VZN
o daniach a poplatkoch.

14. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 12.12.2011 prijalo uznesenia , ktorými
číslo
48/2011,49/2011,50/2011,51/2011,52/2011,53/2011 A, 54/2011, 55/2011 ‐ schvaľuje
53/2011 B – berie na vedomie
15. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce Miroslav Pochylý poďakoval prítomným
poslancom za aktívnu spoluprácu počas celého roka, zároveň zaželal všetkým pokojné požehnané
vianočné sviatky, mnoho zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov v Novom roku.

Ing. Stanislav Lasica
zástupca starostu

Ján Polák

Miroslav Pochylý
starosta obce

overovateľ

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

Alojz Cvečka overovateľ

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

Mária Pochylá
zapisovateľka

