Zápisnica

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 26. marca 2012 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,
Ostatní prítomní:
Ing. Ivan Gronský hlavný kontrolór
Gabriela Vépyová – účtovníčka OcÚ
Mária Pochylá zapisovateľka

Ospravedlnený: Michaela Vrbová
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. Starosta obce navrhol doplniť program o prerokovanie platu starostu
obce a výber nájomníkov do uvoľneného 1 –izbového bytu. Poslanci OZ doplnený 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 31.12.2011
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu k 31.12.2011
7. Záverečný účet obce Petrova Ves za rok 2011
8.Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Petrova Ves za rok 2011
9.Rôzne: Prerokovanie platu starostu obce v zmysle zákona č. 154/2011
10. Výber nájomníka do uvoľneného 1 –izbového bytu
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. Vladimír Vépy , členovia
Roman Guček a Alojz Cvečka. Za overovateľov zápisnice určil p. Vladimíra Vépyho a Romana Gučka.
Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 6. februára 2012 bola overená bez
pripomienok.

3. Kontrola uznesení
Starosta obce previedol kontrolu uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 06. februára 2012. Správu
o činnosti obecného kontrolóra za rok 2011 zobralo OZ na vedomie pod uznesením č. 1/2012.
Uzneseniami č. 2/2012 a 3/2012 zobralo OZ na vedomie Správy o výchovno vzdelávacej činnosti
v MŠ Petrova Ves a ZŠ Petrova Ves za školský rok 2010/2011. Uznesením č. 4/2012 schválilo OZ
správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov obce
k 31.12.2011 bez pripomienok. V uznesení č. 5/2012 OZ súhlasilo s vyplatením nájomného Bc.
Chňupkovi za cenu v čase a mieste obvyklú. Parcelu nie je možné vydať, lebo sa na nej nachádza
oplotenie postavené v roku 1974. Starosta zároveň informoval, že Bc. Chňupka zaslal na Okresnú
prokuratúru v Skalici podnet voči VZN našej obce z roku 2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPD
obce Petrova Ves. Uznesením č. 6/2012 OZ potvrdilo svoje uznesenie č. 41/2011 kúpnu cenu za
predaj pozemku parc. č. 496/5 vo výške 8.‐ € za m2. V uznesení č. 7/2012 OZ schválilo výkupnú cenu
za pozemky v lokalite za humnami vo výške 0,70 € za m2. Časť pozemkov cca vo výmere 1,5 ha sa už
podarilo vykúpiť.
4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne písomné ani ústne interpelácie.
5. Plnenie rozpočtu k 31.12.2011
Účtovníčka OcÚ p. Vépyová predložila plnenie rozpočtu k 31.12.2011. Bežné príjmy boli vo výške
422 984,25 €. Rozpočtované boli vo výške 427 130.‐ €. Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške
427 099.‐ €, čerpanie bolo vo výške 416 937,82 €. Kapitálový rozpočet ‐ príjmy boli rozpočtované vo
výške 510 057.55 € plnenie bolo vo výške 509 126.54 €. Kapitálové výdavky boli vo výške 336 280.‐ €,
plnenie bolo vo výške 331 278.64 €. Finančné operácie príjmové boli vo výške 245 871.33 €, finančné
operácie výdavkové boli vo výške 419 062.83 €. Obecné zastupiteľstvo schválilo plnenie rozpočtu bez
výhrad.
U z n e s e n i e č. 8/2012
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
plnenie rozpočtu k 31.12.2011 bez výhrad
Príjmy
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Spolu

Rozpočet
427 130,00
510 057,55
249 397,00
1 186 584,55

Plnenie
422 984,25
509 126,54
245 871,33
1 177 982,12

Výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Spolu

Rozpočet
427 099,60
336 280,00
419 616,00
1 182 995,60

Plnenie
416 937,82
331 278,64
419 062,83
1 167 279,29
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Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu
Hlavný kontrolór našej obce Ing. Gronský predložil stanovisko k plneniu rozpočtu za rok 2011,
v ktorom skonštatoval, že neboli zistené odchýlky závažného charakteru, aby boli klasifikované ako
porušenie rozpočtových pravidiel, Navrhuje poslancom OZ schváliť plnenie rozpočtu tak ako bolo
predložené.
U z n e s e n i e č. 9/2012
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu obce Petrova Ves za rok 2011
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. Záverečný účet obce Petrova Ves za rok 2011
Poslancom OZ bol predložený Záverečný účet obce Petrova Ves za rok 2011. Je to zhrnutie plnenia
rozpočtu, vyhodnotenie programového rozpočtu, rozbor plnenia príjmov, rozbor plnenia výdavkov,
použitie prebytku hospodárenia, tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov, finančné
usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu, ostatným právnickým a fyzickým osobám,
bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave o a vývoji dlhu. Prebytok hospodárenia vo výške 10 703.‐ €
navrhla preradiť do rezervného fondu a následne použiť na investičné akcie. Na otázky okolo
jednotlivých položiek odpovedala účtovníčka OcÚ. Poslanci OZ schválili záverečný účet bez výhrad.
Záverečný účet bol predložený písomne, tvorí prílohu tejto zápisnice.
U z n e s e n i e č. 10/2012
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
A. b e r i e n a v e d o m i e
rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2011
B. s ch v a ľ u j e
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
C. s ch v a ľ u j e
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 10 703.‐ €
a čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky v sume 10 703.‐ €
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2011
Stanovisko hlavného kontrolóra našej obce Ing. Gronského bolo poslancom OZ predložené písomne,
tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. Hlavný kontrolór v ňom konštatuje, že návrh záverečného účtu bol
spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách, doporučuje
poslancom OZ schváliť hospodárenie obce bez výhrad.
U z n e s e n i e č. 11/2012
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Petrova Ves za rok 2011
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Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za:
8
Proti: 0

Zdržal sa: 0

9. Prerokovanie platu starostu obce v zmysle zákona č. 154/2011
V zmysle zákona č. 154/2011 novela zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
musí OZ jedenkrát ročne prerokovať výšku platu starostu obce. OZ schválilo plat starostu obce na
rok 2012 v takej výške ako v roku 2011 t.j. 1750.‐ €
U z n e s e n i e č. 12/2012
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
plat starostu obce na rok 2012 v zmysle zákona č. 154/2011 vo výške 1750.‐ €
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

10. Výber nájomníka do uvoľneného 1 –izbového bytu
V bytovom dome č. 350 sa k 15.4.2012 uvoľní jednoizbový byt. Obec vedie poradovník žiadateľov.
Poslanci OZ vybrali ako prvého záujemcu Mariku Černú s priateľom Miroslavom Jančíkom, ak by
nemali záujem , druhý v poradí boli Lukáš Benda s Editou Rampáčkovou.
U z n e s e n i e č. 13/2012
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
prideľuje
Jednoizbový byt č. 10 v bytovom dome č. súp. 350 Marike Černej a Miroslavovi Jančíkovi, v prípade
ich nezáujmu Lukášovi Bendovi a Edite Rampáčkovej.
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 :
Ing. Lasica – pýtal sa, či aj tento rok obec zapožičia drvič konárov.
Odpovedal starosta obce, že v apríli sa začne s drvením.
Starosta obce informoval poslancov o ponuke lacnejšieho plynu cca o 20% oproti cenám v SPP.
Poslanci neodporúčali zmenu dodávateľa energií.

12. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 26. marca 2012 prijalo uznesenia ,
ktorými číslo
8/2012, 10/2012 – B, C, 12/2012 schvaľuje
9/2012, 10/2012 – A, 11/2012 berie na vedomie
13/2012 ‐ prideľuje

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

Miroslav Pochylý
starosta obce

Vladimír Vépy

overovateľ

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

Roman Guček

overovateľ

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

Mária Pochylá
zapisovateľka

