Zápisnica

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 03.septembra 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 obecný 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. Program bol poslancami OZ schválený, zasadanie OZ sa ním riadilo.

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 povinnosti vypracovať a aktualizovať
povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej
objekt môže byť postihnutý povodňou
6.Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce Petrova Ves k 31.07.2012
7. Návrh Zmeny rozpočtu obce Petrova Ves k 30.09.2012
8. Rôzne: a/Príprava Posedenia s dôchodcami
9. D i s k u s i a
10. Rekapitulácia uznesení
11. Záver
2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda p. Mgr. Miriam Hricová,
členovia Roman Guček a Vladimír Vépy. Za overovateľov zápisnice určil p. Mgr. Miriam Hricovú
a Romana Gučka . Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 26. júna 2012
bola overovateľmi overená bez pripomienok.
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3. Kontrola uznesení
Starosta obce previedol kontrolu uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 24.06. 2012. Uznesenie č.
20/2012 – veliteľ DHZ zabezpečil vodiča, ktorý má odbornú spôsobilosť , aby bol k dispozícii v prípade
požiaru v obci je to dôchodca p. Štefan Matula, ktorý predtým vykonával funkciu veliteľa DHZ.
Uznesenia č. 21/2012 – schválené VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe a výške
úhrad, uznesenie č. 22/2012 schválené VZN, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania
dotácií z rozpočtu obce, uznesenie č. 23/2012 schválená zmena č. 1/2012 VZN o výške príspevku
zákonného zástupca dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu režijných nákladov vo výške 0,10 € na
hlavné jedlo boli vyvesené na úradnej tabuli obce tiež i na internetovej stránke našej obce.
Uzneseniami č. 26/2012. 27/2012 boli schválené plány práce OZ a obecného kontrolóra na II. polrok
2012. Uznesenie č. 29/2012 oznam p. Bc. Chňupkovi bol zaslaný.
4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne písomné ani ústne interpelácie.
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o povinnosti vypracovať a aktualizovať
povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej
objekt môže byť postihnutý povodňou
Obec má vypracovaný vlastný Povodňový plán záchranných prác , jeho súčasťou musia byť
i povodňové plány záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov, ktorých
objekty môžu byť postihnuté povodňou. K vypracovaniu týchto plánov je potrebné prijatie
všeobecne záväzného nariadenia o povinnosti vypracovania povodňových plánov. Starosta obce
predložil návrh tohto VZN. Boli vytypované objekty, ktoré by mohli byť ohrozené povodňou, napr.
Autodielňa Vépy, Hostinec U Jabuču, RD Petrova Ves, LTS Stavebniny, COOP Jednota, prevádzka
Petrova Ves, Kaderníctvo Petrova Ves, Trafika Petrova Ves, Potravinka Luna. Všeobecne záväzné
nariadenie o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác bolo
poslancami OZ schválené.
U z n e s e n i e č.30/2012
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
všeobecne záväzné nariadenie o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán
záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej objekt môže byť
postihnutý povodňou
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce k 31.07.2012
Účtovníčka Obecného úradu v Petrovej Vsi p. Vépyová predložila poslancom OZ plnenie rozpočtu
k 31.07.2012. Bežné príjmy boli zvýšené o výdavok DPH, ktorý sme dostali vrátený z Min. financií za
chodníky a cestu IBV Peklo. Inak je plnenie rozpočtu rovnomerné, či už v príjmovej alebo
výdavkovej časti. Snažíme sa úsporne hospodáriť, splácať úver, aby sa znížila zadlženosť obce.
Poslanci OZ dostali plnenie rozpočtu v papierovej forme v členení podľa jednotlivých položiek, aby si
ho mohli podrobne preštudovať. Členovia obecného zastupiteľstva plnenie rozpočtu schválili podľa
predloženého návrhu.
U z n e s e n i e č. 31/2012
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
plnenie rozpočtu k 31.7.2012 podľa priloženého návrhu
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Príjmy
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Spolu

Rozpočet
406 002,00
58 000,00
36 005,00
500 007,00

Plnenie
305 406,58
0
24 834,58
330 241,16

Výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Spolu

Rozpočet
375 087,00
26 820,00
98 100,00
500 007,00

Plnenie
214 744,64
8 834,58
84 433,56
308 012,78

Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Proti: 0

Zdržal sa: 0

7. Návrh Zmeny rozpočtu obce Petrova Ves k 30.09.2012
Vzhľadom k zmenám v príjmovej a výdavkovej časti schváleného rozpočtu pripravila účtovníčka OcÚ
p. Vépyová návrh zmeny č. 1 rozpočtu obce na rok 2012. Poslanci obdržali návrh zmeny č. 1/2012
v písomnej forme. Návrh Zmeny č. 1/2012 k 30.09.2012 bol poslancami OZ schválený.
U z n e s e n i e č. 32/2012
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
1. zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov k 30.09.2012 rozpočtovým opatrením
č. 1/2012 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov podľa priloženého návrhu:
Rozpočet na rok 2012
v €
Bežné príjmy

406 002,00

1. zmena rozpočtu
na rok 2012
v€
475 027,31

Kapitálové príjmy

58 000,00

3 000,00

Finančné operácie
príjmové

36 005,00

30 702,83

500 007,00

508 730,14

Príjmy spolu
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Rozpočet na rok 2012
v €
Bežné výdavky

375 087,00

1. zmena rozpočtu
na rok 2012
v€
398 275,74

Kapitálové výdavky

26 820,00

12 154,58

Finančné operácie
výdavkové

98 100,00

97 916,56

500 007,00

508 346,88

Výdavky spolu
Hlasovanie: 8
Celkom prítomných poslancov OZ:
Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

8. Rôzne: a/Príprava Posedenia s dôchodcami
Každoročne pripravuje obecné zastupiteľstvo v spolupráci s Jednotou dôchodcov miestnou
organizáciou v Petrovej Vsi z príležitosti Októbra mesiaca úcty k starším posedenie s dôchodcami.
Bol predložený návrh na konanie dňa 14.10.2012. Kultúrny program zabezpečí ZUŠ, ZŠ. Občerstvenie
Chlebíčky, zákusok, voda, káva, čaj. Ing. Lasica navrhol švédske stoly s grilovanými krídelkami alebo
niečo podobné. Podrobnosti budú prerokované na zasadaní kultúrnej komisie a sociálnej komisie.
U z n e s e n i e č. 33/2012
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
súhlasí
s konaním Posedenia pre dôchodcov dňa 14.10.2012 v Kultúrnom dome v Petrovej Vsi
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za:
8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. D i s k u s i a
V diskusii vystúpili :
‐ Vladimír Vépy – hovoril, aby počas futbalových zápasov boli otvorené WC aj zvonka
Odpovedal starosta obce, že nevie, z akého dôvodu by nemali byť otvorené, zabezpečí, aby boli na
zápasoch otvorené.
‐ Alojz Cvečka ‐ či sa môžu do dvora OcÚ odkladať vyradené monitory, svietidlá
‐ Mgr. Miriam Hricová – miestny rozhlas nefunguje pred č. d. 318, zavoláme opravárovi MR, nech
preverí situáciu.
‐ Štefan Beňa ‐ ako dopadlo riešenie na Krajskom úrade pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie ohľadom prejazdu kamiónov cez obec, v sobotu ráno jazdí najviac ťažkých nákladných
automobilov
Odpovedal starosta obce, keď sa pýtal na Obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie v Senici, pracovníčka odpovedala, že je dovolenkové obdobie, ešte o tomto probléme
nerokovali. Teraz sa musím spýtať znova.
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10. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 03.09.2012 prijalo uznesenia , ktorými
číslo 30/2012, 31/2012 ,325/2012, schvaľuje
číslo 33/2012 súhlasí.

11. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu
spoluprácu, zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Ing. Stanislav Lasica
zástupca starostu

Miroslav Pochylý
starosta obce

Miriam Hricová

overovateľ

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

Roman Guček

overovateľ

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

Mária Pochylá
zapisovateľka

