Zápisnica

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 14. mája 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 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. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Petrova Ves
6. Pracovný poriadok
7. Správa audítora o vykonaní účtovnej závierky za rok 2011
8. Žiadosť o odkúpenie časti verejného priestranstva Pavol Sokol Petrova Ves 245
9. Program XXIV. ročníka ZVR
10. Diskusia
11. Rekapitulácia uznesení
12. Záver
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2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda p. Mgr. Miriam Hricová,
členovia Michaela Vrbová a Štefan Beňa. Za overovateľov zápisnice určil p. Mgr. Miriam Hricovú
a Michaelu Vrbovú . Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 26.marca
2012 bola overená bez pripomienok.

3. Kontrola uznesení
Starosta obce previedol kontrolu uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 26. marca 2012.
Uzneseniami č. 8/2012 ‐ 11/2012 OZ schválilo plnenie rozpočtu za rok 2011, záverečný účet obce
Petrova Ves za rok 2011, použitie rezervného fondu, stanoviská hlavného kontrolóra. Uznesením č.
12/2012 bol prerokovaný plat starostu obce, uznesením č. 13/2012 bol pridelený byt č. 10
v bytovom dome súp. č. 350 Lukášovi Bendovi a Edite Rampáčkovej. Miroslav Jančík a Marika Černá
nemali záujem o tento jednoizbový byt.

4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní boli podané tieto ústne interpelácie.
p. Vladimír Vépy ‐ cez obec po štátnej ceste druhej triedy jazdí veľké množstvo kamiónov, rodinné
domy sú postavené veľmi blízko pri ceste, prejazd spôsobuje otrasy, steny pukajú. Nemohla by obec
požiadať o obmedzenie tejto dopravy.
p. Štefan Beňa ‐ horel lesný pozemok v našom katastri a naši hasiči sa tohto zásahu nemohli
zúčastniť, lebo nemali kľúče od hasičského vozidla. Bolo by potrebné pozvať veliteľa DHZ na
zasadanie OZ, aby vysvetlil tieto skutočnosti .
U z n e s e n i e č. 14/2012
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
ukladá
obecnému úradu
1. zistiť možnosti obmedzenia tranzitu kamiónov cez našu obec
2. pozvať na budúce zasadanie OZ veliteľa DHZ p. Jozefa Janíka
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Účtovníčka obecného úradu p. Vépyová predložila Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
obce, nakoľko v roku 2011 prišlo k novelizácii zákona o majetku obcí. Poslanci Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom schválili.
U z n e s e n i e č. 15/2012
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Zásady hospodárenia a hospodárenia s majetkom obce Petrova Ves.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. Pracovný poriadok
Z dôvodu aktualizácie a novelizácie zákonníka práce vznikla potreba vypracovania nového
pracovného poriadku. Materiál bol predložení písomne. Poslanci OZ pracovný poriadok schválili.
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U z n e s e n i e č. 16/2012
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Pracovný poriadok obce Petrova Ves.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Proti: 0

Zdržal sa: 0

7. Správa audítora o vykonaní účtovnej závierky za rok 2011
V mesiaci apríl 2012 vykonala Ing. Terézia Urbanová audit účtovania v našej organizácii. Predložila
správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011. Nezávislý audítor
Ing. Terézia Urbanová overovala hospodárenie obce podľa rozpočtu, podľa stavu a vývoja dlhu obce,
tiež dodržiavanie ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poslanci zobrali správu
nezávislého audítora na vedomie.
U z n e s e n i e č. 17/2012
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. Žiadosť o odkúpenie časti verejného priestranstva Pavol Sokol Petrova Ves 245
Pán Sokol požiadal OZ o odkúpenie časti verejného priestranstva, ktoré sa nachádza medzi jeho
pozemkom a susedným rodinným domom p. Kyseľovej. Tento pozemok nikto neudržuje, rastie tam
burina a náletové kroviny. Jeho výmera je cca 200m2. Nakoľko sa jedná o časť parc. č. 801/1, ktorá
je vedená na KN register „E“ a je vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, nemôže ju obec predať.
U z n e s e n i e č. 18/2012
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
A. b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť p. Pavla Sokola o odpredaj časti parc. register „E“ 801/1.
B. u k l a d á
obecnému úradu oznámiť p. Sokolovi skutočnosť, že pozemok je vo vlastníctve Rímskokatolíckej
cirkvi.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ:
Za:
Proti: 0
Zdržal sa: 0

9. Rôzne: Program XXIV. ročníka ZVR
Kultúrna komisia pri OZ predložila program XXIV. ročníka ZVR, ktorý sa koná 26.5.2012. Pre deti je
pripravená trampolína, modelovanie z balónikov , program bude oživovať karaoke show s Igorom
Kubinom a ródeo býk pre deti i dospelých. Stánky na jarmok budú umiestnené až od príjazdovej
cesty smerom k IBV. Oproti lunaparku budú umiestnené stánky s remeslami, drevenými výrobkami,
šperkami, medovníkmi. Stánky s občerstvením sa sústredia okolo nákupného strediska. Pracovníci
obecného úradu budú informovať záujemcov zo strany predajcov o takomto usporiadaní. Na
dodržiavanie týchto ustanovení budú dbať usporiadatelia.
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U z n e s e n i e č. 19/2012
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
1. sprievodný kultúrny program XXIV. ročníka ZVR, so Svätodušným jarmokom konaným
26.05.2012
2. organizačný poriadok Svätodušného jarmoku, kde oproti lunaparku sa umiestnia stánky
s remeselnými výrobkami, ručnými výrobkami, stánky s občerstvením budú umiestnené v okolí
nákupného strediska. Na dodržiavanie týchto ustanovení budú dbať usporiadatelia. Predajcovia
sú povinní riadiť sa ich pokynmi a pokynmi členom mestskej polície.
Hlasovanie :
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

10. D i s k u s i a
V diskusii vystúpili:
Ján Polák – chodník smerom ku križovatke sa nedá využívať, lebo brezy sú rozkonárené, obmedzujú
chodcov, treba ich orezať.
V rámci diskusie sa poslanci venovali rozdeleniu úloh na XXIV. ročník ZVR a Svätodušný jarmok

11. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 14. mája 2012 prijalo uznesenia ,
ktorými číslo
15/2012, 16/2012, 19/2012 schvaľuje
17/2012, 18/A/2012 berie na vedomie
14/2012, 18/B/2012 ukladá
12. Záver
Nakoľko boli prerokované všetky body programu starosta obce Miroslav Pochylý poďakoval
prítomným za aktívnu spoluprácu a zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi ukončil.

Ing. Stanislav Lasica
zástupca starostu

Mgr. Miriam Hricová

Michaela Vrbová

Mária Pochylá
zapisovateľka

Miroslav Pochylý
starosta obce

overovateľ

overovateľ

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

.......................................................
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Obec Petrova Ves

Váš list číslo/zo dňa

Vec

Naša značka

Vybavuje

Petrova Ves
24.05.2012

VÝPIS

z uznesenia č. 19/2012 zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 14.
marca 2012 v zasadačke Obecného úradu v Petrovej Vsi.
U z n e s e n i e č. 19/2012
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
1. sprievodný kultúrny program XXIV. ročníka ZVR, so Svätodušným jarmokom konaným
26.05.2012
2. organizačný poriadok Svätodušného jarmoku, kde oproti lunaparku sa umiestnia stánky
s remeselnými výrobkami, ručnými výrobkami, stánky s občerstvením budú umiestnené v okolí
nákupného strediska. Na dodržiavanie týchto ustanovení budú dbať usporiadatelia.
Hlasovanie :
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Miroslav Pochylý
starosta obce

Mgr. Miriam Hricová
overovateľ

Michaela Vrbová
overovateľ
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