Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 26.júna 2012
v zasadačke Obecného úradu v Petrovej Vsi
___________________________________________________________________________

Prítomní:
Miroslav Pochylý starosta obce
Ing. Stanislav Lasica zástupca starostu
Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Ján Polák, Jozef Straka, Michaela
Vrbová
Ostatní prítomní:
Jozef Janík – veliteľ DHZ
Gabriela Vépyová – účtovníčka OcÚ
Mária Pochylá zapisovateľka
Ospravedlnený: Roman Guček, Vladimír Vépy
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. Starosta obce navrhol do bodu: Rôzne doplniť
Žiadosť p. Bc. Chňupku o vyplatenie nájomného, tiež žiadosti o riešenie odtekania vody
z cesty v lokalite IBV. Poslanci OZ doplnenie programu 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 poskytovaní opatrovateľskej služby
a o spôsobe a výške úhrad
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia , ktorým sa určuje spôsob a metodika
poskytovania dotácií z rozpočtu obce Petrova Ves
7. Návrh Zmeny č. 1/2012 VZN z 26.8.2008 o výške príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni
8.Žiadosť o odkúpenie časti verejného priestranstva Marta Kocáková Kanada
9.Žiadosť o odkúpenie časti verejného priestranstva Lukáš Valúch Holíč
10. Návrh Plánu práce OZ za II. polrok 2012
11. Návrh Plánu kontrol vykonané hlavným kontrolórom obce na II. polrok 2012
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12. Rôzne: a/Žiadosť o riešenie problému s odtokom dažďovej vody Lukáš
Valúch
b/Žiadosť o riešenie odtokovej vody v lokalite IBV Milan Lábsky
c/ Výzva na zaplatenie nájomného Bc. Jozef Chňupka
13. D i s k u s i a
14. Rekapitulácia uznesení
15. Záver
2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda p. Jozef Straka, ,
členovia Alojz Cvečka a Štefan Beňa. Za overovateľov zápisnice určil p. Štefana Beňu
a Alojza Cvečku . Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 14.
mája 2012 bola overená bez pripomienok.
3. Kontrola uznesení
Starosta obce previedol kontrolu uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 14.05. 2012.
Uznesenie č. 14/2012 A –Obecný úrad požiadal Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie o riešenie tranzitu kamiónovej dopravy cez našu obec. Na deň 26.07.2012 je
zvolané pracovné rokovanie. Uznesenie č. 14/2012 –B veliteľ DHZ p. Jozef Janík sa
zúčastnil dnešného zasadania, kde odpovedal na otázky poslancov OZ. Uzneseniami číslo
15/2012, 16/2012 sa schválili zásady hospodárenia s majetkom obce a pracovný poriadok
obce. V uznesení č. 17/2012 zobrali poslanci OZ na vedomie správu audítora, uznesenie č.
18/2012 – p. Sokolovi bolo zaslané oznámenie, že parcela nie je v našom vlastníctve.
Uznesením číslo 19/2012 bol schválený program XXIV. ročníka ZVR a organizačný poriadok
Svätodušného jarmoku.
U z n e s e n i e č. 20/2012
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
ukladá
veliteľovi DHZ
zabezpečiť odbornú spôsobilosť ešte jedného člena DHZ, ktorý pracuje v obci, aby
bol k dispozícii v prípade požiaru v obci.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Termín: do 31.12.2012
Zodpovedný: Janík Jozef veliteľ DHZ

4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne písomné ani ústne interpelácie.
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní opatrovateľskej služby
a o spôsobe a výške úhrad
NR SR schválila novelu zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších
zmien a doplnkov, v zmysle ktorej je obec povinná upraviť i svoje všeobecne záväzné
nariadenie o poskytovaní sociálnych služieb. Naša obec poskytuje opatrovateľskú službu, bol
predložený návrh tohto VZN. Poslanci VZN schválili.
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U z n e s e n i e č. 21/2010
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe a výške úhrad .
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia , ktorým sa určuje spôsob
a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce Petrova Ves
Účelom tohto VZN je stanoviť postupy a podmienky pri poskytovaní dotácií právnickým
a fyzickým osobám, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území našej obce alebo poskytujú
služby obyvateľom obce Petrova Ves na podporu všeobecne prospešných služieb a aktivít na
území obce a v prospech občanov obce. Bol predložený návrh tohto VZN. VZN bolo
poslancami OZ schválené.
U z n e s e n i e č. 22/2012
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje spôsob a metodiku poskytovania
dotácií z rozpočtu obce Petrova Ves
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Návrh Zmeny č. 1/2012 VZN z 26.8.2008 o výške príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni
V školskej jedálni sa skorej inkasoval režijný poplatok vo výške 2.- Sk. Novela zákona č.
245/2008 Z.z. umožňuje príspevok zákonného zástupcu na úhradu režijných nákladov, ak tak
určí zriaďovateľ. Bol predložený návrh Zmena č. 1/2012, v ktorej zákonný zástupca
prispieva na úhradu režijných nákladov na hlavné jedlo vo výške 0,10 €. Poslanci OZ návrh
Zmeny č. 1/2012 schválili.
U z n e s e n i e č. 23/2012
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
zmenu č. 1/2012 všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu režijných nákladov vo výške 0,10 € na hlavné
jedlo.
Hlasovanie: 7
Celkom prítomných poslancov OZ:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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8. Žiadosť o odkúpenie časti verejného priestranstva Marta Kocáková
Kanada
Na rokovanie OZ bola predložená žiadosť p. Marty Kocákovej o vysporiadanie svojho
pozemku. Nakoľko sa jedná o väčšiu časť pozemku, pod ktorým je postavený rodinný dom ,
obec zase užíva časť jej pozemku , OZ poverilo predsedu stavebnej komisie zistiť právne
možnosti vyrovnania.
U z n e s e n i e č. 24/2012
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
ukladá
Ing. Stanislavovi Lasicovi predsedovi stavebnej komisie pri OZ
zistiť právne možnosti vyrovnania pozemku s pani Martou Kocákovou do budúceho
zasadania OZ.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za:
7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Termín: do 30.09.2012
Zodpov.: Ing. Stanislav Lasica predseda
stavebnej komisie
9. Žiadosť o odkúpenie časti verejného priestranstva Lukáš Valúch Holíč
Lukáš Valúch bytom Holíč požiadal OZ o odkúpenie časti verejného priestranstva za svojim
pozemkom parc. č. 496/9 v lokalite IBV Peklo. Jedná sa o výmeru cca 100 m2, parc. č.
496/3. Pozemok je neprístupný, nie je udržiavaný. Pred predajom je potrebné previesť
tváromiestnu obhliadku. Poslanci OZ poverili stavebnú komisiu pri OZ vykonaním
tváromiestnej obhliadky.
U z n e s e n i e č. 25/2012
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
ukladá
stavebnej komisii pri OZ vykonať tváromiestnu obhliadku predmetného pozemku parč.
č. 496/3
Hlasovanie :
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za:
7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Termín: do 30.09.2012
Zodpov.: stavebná komisia pri OZ

10. Návrh Plánu práce OZ za II. polrok 2012
Starosta obce predložil návrh plánu práce OZ na II. polrok 2012. Návrh bol vyvesený na
úradnej tabuli obce od 07.06.2012. Poslanci OZ predložený návrh schválili.
U z n e s e n i e č. 26/2012
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
návrh Plánu práce Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na II. polrok 2012.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za:
7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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11. Návrh Plánu kontrol vykonané hlavným kontrolórom obce na II. polrok
2012
Hlavný kontrolór obce Ing. Ivan Gronský predložil návrh Plánu kontrol ktoré vykoná v II.
polroku 2012. Plán kontrol bol vyvesený na úradnej tabuli obce 07.06.2012. Poslanci OZ
plán kontrol schválili.
U z n e s e n i e č. 27/2012
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
návrh Plánu kontrol Obecného kontrolóra Ing. Ivana Gronského na obdobie júl –
december 2012.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za:
7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
12. Rôzne: a/Žiadosť o riešenie problému s odtokom dažďovej vody Lukáš
Valúch Holíč
P.Lukáš Valúch si vybudoval vodovodnú šachtu pri svojom rodinnom dome v lokalite IBV
Peklo. Pri dažďoch voda z miestnej komunikácie zaplavuje vodomernú šachtu, prepadávanie
pozemku, poškodzuje základy novostavby rodinného domu.
b/Žiadosť o riešenie odtokovej vody v lokalite IBV Milan Lábsky
P. Milan Lábsky požiadal o riešenie odtoku dažďovej vody v lokalite IBV, voda z miestnej
komunikácie mu steká do záhrady a poškodzuje zasadené plodiny.
U z n e s e n i e č. 28/2012
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
ukladá
stavebnej komisii pri OZ vykonať tváromiestnu obhliadku odtekania dažďovej vody
v lokalite IBV Peklo, navrhnúť možnosti riešenia, aby sa predišlo škodám na majetku
občanov.
Hlasovanie :
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za:
7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Termín: do 30.09.2012
Zodpov.: stavebná komisia pri OZ
c/ Výzva na zaplatenie nájomného Bc. Jozef Chňupka
Dňa 22.06.2012 bola doručená na OcÚ Výzva na zaplatenie nájomného za užívanie parcely
č. 1947 v k.ú. Petrova Ves časť Bc. Jozefa Chňupku. Nájomné činí 0,30 € za 1 m2 za rok, za
190 dní od 14.12.2011 do 20.06.2012 v sume 68,68 €, ktoré žiada uhradiť do 10.7.2012.
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi prerokovalo túto výzvu na zaplatenie nájomného. Nie je
možné vyplatiť nájomné bez riadne uzatvorenej nájomnej zmluvy. Obec môže postupovať
len v rámci zákona , je potrebné požiadať právneho zástupcu, aby spracoval analýzu, či má
žiadateľ právny nárok na platbu nájomného. Po jej spracovaní sa bude postupovať v zmysle
zákonných ustanovení a postupov.
Uznesenie č. 29/2012
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
ukladá
obecnému úradu
oboznámiť p. Bc. Chňupku s prerokovaním jeho výzvy.
Hlasovanie :
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za:
7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Termín: do 30.07.2012

Zodpov.: obecný úrad

13. D i s k u s i a
V diskusii sa poslanci OZ vyjadrovali k jednotlivým bodom programu zasadania OZ.
14. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa prijalo uznesenia , ktorými
číslo 20/2012, 24/2012 , 25/2012, 28/2012, 29/2012 ukladá
21/2012, 22/2012, 23/2012. 26/2012, 27/2012, schvaľuje
15. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu
spoluprácu, zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil. Zaželal všetkým prítomným
príjemnú dovolenku, načerpanie nových síl do ďalšej činnosti.
Ing. Stanislav Lasica
zástupca starostu

Štean Beňa
Alojz Cvečka

Mária Pochylá
zapisovateľka

overovateľ
overovateľ

Miroslav Pochylý
starosta obce

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

