Zápisnica

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 06. februára 2012 v zasadačke
Obecného úradu v Petrovej Vsi
__________________________________________________________________________________

Prítomní:
Miroslav Pochylý starosta obce
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:
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. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Petrova Ves za rok 2011
6. Správa o výchovno‐ vzdelávacej činnosti Základnej školy Petrova Ves v školskom roku
2010/2011
7. Správa o výchovno‐ vzdelávacej činnosti Materskej školy Petrova Ves , jej výsledkoch
a podmienkach v školskom roku 2010/2011
8. Výsledok inventarizácie k 31.12.2011
9. Bc. Jozef Chňupka výzva na vysporiadanie pozemku parcela č. E 1947
10. Michal Prachar vyjadrenie k odpredaju pozemku parc. č. 496/5
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
Štefan Beňa a Jozef Straka . Za overovateľov zápisnice určil p. Štefana Beňu a p. Jozefa Straku .
Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 12. decembra 2011 bola overená
bez pripomienok.

3. Kontrola uznesení
Starosta obce previedol kontrolu uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 12.12. 2011. OZ uznesením
č. 48/2011 schválilo VZN o dani z nehnuteľnosti, uznes. č. 49/2011 schválilo zmenu č. 1/2011 VZN
o odpadoch, uznes. č. 50/2011 schválilo zmenu č. 1/2011 VZN o niektorých poplatkoch, uznes. č.
51/2011 bola schválená zmena č. 1/2011 o miestnych daniach – poplatok za psa. Všetky schválené
VZN a zmeny boli vyvesené na úradnej tabuli obce. Uznesením č. 52/2011 boli schválené zmeny
v rozpočte k 31.12.2011. Uznesením č. 53/2011 schválilo OZ programový rozpočet na rok 2012,
zobralo na vedomie programový rozpočet na rok 2013 a 2014. Uznesením číslo 54/2011 bol
schválený plán práce OZ na I. polrok 2012, uznesením č. 55/2011 bol schválený plán kontrol
hlavného kontrolóra na I. polrok 2012.
4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne písomné ani ústne interpelácie.
5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Petrova Ves za rok 2011
Hlavný kontrolór obce p. Ing. Ivan Gronský predložil OZ správu o svojej činnosti za rok 2011. Vykonal
mesačne kontrolu všetkých účtovných operácií. Boli skontrolované všetky prvotné doklady a účtovné
operácie. Ďalšie kontroly boli zamerané na hospodárenie v ŠJ, MŠ, ZŠ. Správa bola predložená
písomne a tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanci OZ zobrali správu o činnosti hlavného kontrolóra na
vedomie.
U z n e s e n i e č. 1/2012
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce Petrova Ves za rok 2011
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Správa o výchovno‐ vzdelávacej činnosti Základnej školy Petrova Ves v školskom roku
2010/2011
Riaditeľka Základnej školy v Petrovej Vsi p. Mgr. Lena Šteflíková v spolupráci so školskou radou
každoročne v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 a o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve č. 596/2003 Z.z. vypracúva správu o výchovno‐ vzdelávacej činnosti základnej
školy za uplynulý školský rok. Správa bola predložená písomne a tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanci
OZ zobrali správu na vedomie.
U z n e s e n i e č. 2/2012
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
Správu o výchovno‐ vzdelávacej činnosti Základnej školy Petrova Ves v školskom roku
2010/2011
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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7. Správa o výchovno‐ vzdelávacej činnosti Materskej školy Petrova Ves , jej výsledkoch
a podmienkach v školskom roku 2010/2011
Riaditeľka Materskej školy v Petrovej Vsi p. Alena Kučerová v spolupráci so školskou radou
každoročne vypracúva správu o výchovno‐vzdelávacej činnosti materskej školy, jej výsledkoch
a podmienkach v školskom roku 2010/2011. Správa bola predložená písomne a tvorí prílohu tejto
zápisnice. Poslanci OZ zobrali správu na vedomie.
U z n e s e n i e č. 3/2012
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
b erie navedomie
Správu o výchovno‐ vzdelávacej činnosti Materskej školy Petrova Ves , jej výsledkoch
a podmienkach v školskom roku 2010/2011
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. Výsledok inventarizácie k 31.12.2011
Predseda ústrednej inventarizačnej komisie p. Ján Polák predložil výsledok inventarizácie k
31.12.2011. V jednotlivých objektoch inventarizácie vykonali dielčie komisie fyzickú inventarizáciu
majetku vo vlastníctve obce. Správa obsahuje inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31.12.2010. Obec vlastní dlhodobý hmotný majetok vo výške 2 594 859,28 €, dlhodobý
nehmotný majetok v hodnote 10 812,49 €. Finančný majetok pokladnica 530.02 €, bankové účty
celkom vo výške 28 834,75 €, dlhodobé záväzky ŠFRB 478 890,81 €, krátkodobé bankové úvery
Eurofondy vo výške 70 016,56 € a úver Dexia komunál 99 707,10 €. Správa bola predložená písomne
a tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanci OZ Správu ÚIK schválili.
U z n e s e n i e č. 4/2012
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov
k 31.12.2011 bez pripomienok.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

9. Bc. Jozef Chňupka výzva na vysporiadanie pozemku parcela č. E 1947
P. Bc. Jozef Chňupka listom zo dňa 25.01.2012 vyzýva Obecný úrad v Petrovej Vsi na vysporiadanie
pozemku parc. E č. 1947. Prichádza s novými požiadavkami na riešenie vzniknutej situácie.
Predstavenstvo RD Petrova Ves na svojom zasadaní dňa 14.12.2011 prijalo uznesenie č. 29/2011,
v ktorom súhlasilo s vydaním časti parcely 1947 vo výmere 432 m2. Navrhuje viacero možností,
ktoré je ochotný akceptovať. Poslanci OZ prediskutovali predložené návrhy. Pozemok nie je možné
vydať, lebo je na ňom stavba – oplotenie, ktoré bolo zrealizované ešte v roku 1974. Obci vyplýva zo
zákona povinnosť starať sa o zverený a delimitovaný majetok. Vzhľadom k tomu, že RD súhlasilo
s vydaním časti tejto parcele, OZ je ochotné akceptovať prenájom za cenu v čase a mieste obvyklú.
Prípadne po dohode s RD vydať do užívania náhradný pozemok.
U z n e s e n i e č. 5/2012
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
súhlasí
s prenájmom časti parcely E 1947 vo výmere 432 m2 za cenu v mieste a čase obvyklú pre p. Bc.
Jozefa Chňupku, prípadne náhradné užívanie od RD v primeranej výmere. Parcelu nie je možné
vydať, nakoľko je na nej stavba oplotenia zrealizovaná v roku 1974.
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Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Proti: 0

Zdržal sa: 0

10. Michal Prachar vyjadrenie k odpredaju pozemku parc. č. 496/5
OZ v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 21.11.2011 schválilo uznesením číslo 41/2011 odpredaj
pozemku Michalovi Pracharovi bytom Bratislava za cenu 8.‐ € za m2. Pán Prachar považuje cenu za
vysokú, lebo sú tam potrebné náklady na spevnenie, povrchovú úpravu. OZ trvá na svojom
pôvodnom uznesení 8.‐ € za m2. V prípade nezáujmu bude ponúknutý na predaj ďalším záujemcom.
U z n e s e n i e č. 6/2012
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
trvá
na svojom pôvodnom uznesení číslo 41/2011 z 21.11.2011, cena za m2 parc. č. 496/5 8.‐ € za m2.
Hlasovanie :
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11. D i s k u s i a
V diskusii vystúpili :
Starosta obce informoval poslancov OZ, že v zmysle uznesenia č. 47/2011 z 21.11.2011 oslovil
vlastníkov pozemkov v lokalite IBV. Väčšina vlastníkov súhlasila s odpredajom na účely ďalšej
výstavby. Niektorí na náš list nereagovali. OZ navrhlo kúpnu cenu 0,70 € za m2.
U z n e s e n i e č. 7/2012
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
kúpnu cenu 0,70 € na výkup pozemkov v lokalite IBV parc. č. od 479 – 494 v k.ú. Petrova Ves.
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

12. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 06.0.2.2012 prijalo uznesenia , ktorými
číslo 1/2012, 2/2012, 3/2012 ‐ berie na vedomie
4/2012, 7/2012 ‐ schvaľuje
5/2012 – súhlasí
6/2012 ‐ trvá
13. Záver
Nakoľko boli prerokované všetky body programu starosta obce Miroslav Pochylý poďakoval
prítomným za aktívnu spoluprácu a zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi ukončil.
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Ing. Stanislav Lasica
zástupca starostu

Štefan Beňa

Jozef Straka

Mária Pochylá
zapisovateľka

Miroslav Pochylý
starosta obce

overovateľ

overovateľ
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