Zápisnica

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 20. februára 2013 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, Michaela Vrbová
Ostatní prítomní:
Jozef Janík – veliteľ DHZ
Gabriela Vépyová – účtovníčka OcÚ
Mária Pochylá zapisovateľka

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 Výsledok inventarizácie k 31.12.2012. 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.Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Petrova Ves za rok 2012
6.Plnenie rozpočtu za rok 2012
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu a plneniu rozpočtu za rok 2012
8.Žiadosť Poľovníckeho Združenia Petrova Ves o odpustenie nájomného na rok 2013
9.Návrh VZN obce Petrova Ves č. 1/2013 o riešení krízových situácií v zásobovaní pitnou
vodou na území obce Petrova Ves
10. Žiadosť o odpredaj časti verejného priestranstva Miroslav Gál Petrova Ves 13
11. Rôzne: a/Návrh na vstup do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie Smrdáky
b/ Úprava nájomného v bytových domoch
c/ Výsledok inventarizácie k 31.12.2012
12. D i s k u s i a
13. Rekapitulácia uznesení
14. Záver

-22. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda p. Ján Polák , členovia Alojz
Cvečka a Vladimír Vépy. Za overovateľov zápisnice určil p. Jána Poláka a Alojza Cvečku . Zároveň
oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 14. decembra 2012 bola overovateľmi
overená bez pripomienok.

3. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení previedol starosta obce. Uznesenie č. 43/2013 – OZ schválilo odpredaj časti
verejného priestranstva Lukášovi Valúchovi, výpis z uznesenia mu bol zaslaný. Uznesenie č. 44/2012
Dodatok k VZN č.2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Petrova Ves bol schválený
a vyvesený na úradnej tabuli obce. OZ uznesením č. 45/2012 schválilo 2. Zmenu rozpočtu
k 31.12.2012, uznesením č. 46/2012 schválilo rozpočet vrátane programov a podprogramov na rok
2013. Uznesením č. 47/2012 schválilo OZ Plán práce na na I. polrok 2013, a uznesením č. 48/2012
Schválilo OZ plán kontrol obecného kontrolóra na I. polrok 2013. Všeobecne záväzné nariadenie
o miestnych daniach bolo schválené uznesením č. 49/2012. Uznesenie č. 50/2012 – 2-izbový byt bol
odovzdaný p. Jakubovi Kuthanovi, 3 –izbový by p. Petrovi Gučkovi. Uznesenie č. 51/2012 – žiadosť
obyvateľov obce o opravu cesty bola zaslaná. Z Ob. úradu pre CD a PK prišla odpoveď, že v súčasnej
dobe nie je v pláne súvislá oprava tejto štátnej cesty III/5003. V jarných mesiacoch bude zvolané
konanie na možnosť čiastočnej opravy cesty, alebo zníženia rýchlosti. Uznesenie č. 52/2012 p.
Janíkovi bola zaslaná informácia o prerokovaní jeho žiadosti.

4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne písomné ani ústne interpelácie.
5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Petrova Ves za rok 2012
Hlavný kontrolór obce Ing. Ivan Gronský každoročne podáva obecnému zastupiteľstvu správu
o svojej činnosti za uplynulý rok. Riadil sa plánmi činnosti, schválenými obecným zastupiteľstvom.
Kontroly boli zamerané v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Z každej kontroly sú vyhotovené písomné správy. V priebehu roka 2012 OcÚ nedostal
žiadne podania, ktorých obsah by bolo možné považovať za sťažnosť podľa zákona NR SR č. 9/2010 §
3. Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi zobralo správu o činnosti hlavného kontrolóra na vedomie.
U z n e s e n i e č. 1/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce Petrova Ves a rok 2012.
Hlasovanie
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. Plnenie rozpočtu za rok 2012
Účtovníčka OcÚ p. Vépyová predložila plnenie rozpočtu k 31.12.2012. Bežné príjmy boli vo výške
492 192,79 €. Rozpočtované po úprave boli vo výške 497 562,06 €. Bežné výdavky boli rozpočtované
po úprave vo výške 415 126,80 €, čerpanie bolo vo výške 378 936,59 €. Kapitálový rozpočet - príjmy
boli rozpočtované vo výške 3000.- € plnenie bolo vo výške 757,90 €. Kapitálové výdavky boli po
úprave rozpočtované vo výške 17 692,58 €, plnenie bolo vo výške 16 470,01 €. Finančné operácie
príjmové po úprave boli vo výške 30 702,83 €, plnenie 26 702,83 €. Finančné operácie výdavkové po
úprave boli rozpočtované vo výške 98 416,56 €, plnenie bolo 98 196,25 €. Obecné zastupiteľstvo
schválilo plnenie rozpočtu bez výhrad.
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Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
plnenie rozpočtu k 31.12.2012 bez výhrad
Príjmy

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Spolu

Výdavky

Rozpočet po
úprave
k 31.12.2012
497 562,06
3 000.30 702,83
531 264,89

Plnenie
k 31.12.2012

Rozpočet po
úprave
k 31.12.2012
415 126,80
17 692,58
98 416,56
531 235,64

Plnenie
K 31.12.2012

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Spolu
Hlasovanie
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8

Proti: 0

492 192,79
757,90
26 702,83
519 653,52

378 936,59
16 470,01
98 196,25
493 602,85

Zdržal sa: 0

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu a plneniu rozpočtu za rok 2012
Hlavný kontrolór obce Ing. Ivan Gronský vo svojom stanovisku k plneniu a čerpaniu rozpočtu obce
Petrova Ves za rok 2012 navrhol poslancom OZ schváliť čerpanie rozpočtu bez výhrad tak, ako bolo
predložené účtovníčkou OcÚ. Poslanci OZ zobrali stanovisko hlavného kontrolóra na vedomie.
U z n e s e n i e č. 3/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu a čerpaniu rozpočtu obce Petrova Ves za rok 2012
Hlasovanie: 8
Celkom prítomných poslancov OZ:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. Žiadosť Poľovníckeho združenia vlastníkov pôdy Petrova Ves o odpustenie
nájomného na rok 2013
Poľovnícke združenie vlastníkov pôdy Petrova Ves predložilo žiadosť o oslobodenie od platby
nájomného na rok 2013. Snažia sa prispievať do tombole na ples detí, posedenie s dôchodcami .
Finančné prostriedky používajú na nákup medikamentov pre zver, nákup potravy na zimné mesiace.
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s odpustením nájomného na rok 2013.
U z n e s e n i e č. 4/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
súhlasí
s odpustením nájomného Poľovníckemu združeniu vlastníkov pôdy Petrova Ves na rok 2013.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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9. Návrh VZN obce Petrova Ves č. 1/2013 o riešení krízových situácií v zásobovaní pitnou
vodou na území obce Petrova Ves
Starosta obce predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.l/2013 o riešení krízových situácií
v zásobovaní pitnou vodou na území našej obce. VZN rieši zásobovanie pitnou vodou napr. počas
poklesu výdatnosti vodného zdroja, poruche na verejnom vodovode, pri vyhlásení regulačných
stupňov odberu vôd. Sú v ňom určené priestranstvá náhradného zásobovania. Poslanci OZ
predložený návrh schválili.
U z n e s e n i e č. 5/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie obce Petrova Ves č. 1/2013 o riešení krízových situácií v zásobovaní
pitnou vodou na území obce Petrova Ves
Hlasovanie :
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za:
8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. Žiadosť o odpredaj časti verejného priestranstva Miroslav Gál Petrova Ves 13
Miroslav Gál s manž. Drahomírou bytom Petrova Ves č. 13 požiadali o odpredaj časti verejného
priestranstva parc.č . 456/1 vo výmere 8 m2, ktoré užívajú.
U z n e s e n i e č. 6/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
prerokovalo
návrh na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Petrova Ves časť parc. č. 456/1 vo výmere 8
m2,
schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
predaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Petrova Ves a to: časť parc. č.456/1 vo výmere 8m2 do
spoluvlastníctva Miroslava Gála a manž. Drahoslavy bytom Petrova es č. 13,
za kúpnu cenu vo výške 2,00 EUR/m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa.
ukladá
Obecnému úradu
zaslať výpis z uznesenia OZ Miroslavovi Gálovi bytom Petrova Ves č. 13 podľa schvaľovacej časti
uznesenia do 30.03.2013
určuje
stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31.06.2013

Hlasovanie
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

11. Rôzne: a/Návrh na vstup do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie Smrdáky
Obec Smrdáky iniciuje založenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie Smrdáky. Predložili
návrh na vstup i našej obce. Naša obec je členom Partnerstva pre Horné Záhorie, ktoré sa stalo
členom Oblastnej organizácie cestového ruchu Smrdáky, takže obec nemusí ešte samostatne
vstupovať do tohto združenia.
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Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
informáciu o vzniku Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie v Smrdákoch.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za:
8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b/ Úprava nájomného v bytových domoch
Starosta obce predložil návrh na zvýšenie nájomného v obecných bytových domoch. Fond opráv sa
musí tvoriť min. vo výške 0,5 % z obstarávacej ceny bytového domu. Nájomné sa zvýši o 2,905 %
u bytového domu č. súp. 350, čo predstavuje zvýšenie o 8 – 14 €, podľa veľkosti bytu. V bytovom
dome č. súp. 351 o 3,05 %, čo predstavuje zvýšenie cca o 5 – 9 €, od marca 2013. Rozpis nájomného
tvorí prílohu tejto zápisnice.
U z n e s e n i e č. 8/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
zvýšenie nájomného v bytovom dome č. súp. 350 v priemere o 12% od marca 2013
zvýšenie nájomného v bytovom dome č. súp. 351 v priemere o 7 % od marca 2013.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za:
8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c/ Výsledok inventarizácie k 31.12.2012
Predseda ústrednej inventarizačnej komisie p. Roman Guček predložil výsledok inventarizácie k
31.12.2012. V jednotlivých objektoch inventarizácie vykonali dielčie komisie fyzickú inventarizáciu
majetku vo vlastníctve obce. Správa obsahuje inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31.12.2012. Obec vlastní dlhodobý hmotný majetok vo výške 2 562 890,53 €, dlhodobý
nehmotný majetok v hodnote 7053,57 €. Finančný majetok pokladnica 213,07 €, bankové účty
celkom vo výške 45 699,62 €, dlhodobé záväzky ŠFRB 462 711.12 € a úver Dexia komunál vo výške
103 707,10 €. Správa bola predložená písomne a tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanci OZ Správu
ÚIK schválili.
U z n e s e n i e č. 9/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov
k 31.12.2012 bez pripomienok.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11. D i s k u s i a
Ing. Lasica – sa pýtal, kedy sa bude realizovať rozhodnutie Obvodného úradu pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie v Senici ohľadom osadenia dopravného značenia na zákaz kamiónovej
prepravy cez našu obec. Odpovedal starosta obce, že zase zavolá na ObÚ pre CD a PK do Senice, aby
zistil situáciu.
Starosta obce - informoval poslancov OZ, že Bc. Jozef Chňupka podal na Obec Petrova Ves žalobu na
súd vo veci zaplatenia nájomného za časť ihriska, ktorá je v jeho vlastníctve. Navrhol, aby obec
zastupoval JUDr. Ivan Siráň, ktorý je s prípadom oboznámený.
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Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
súhlasí
so zastupovaním obce JUDr. Ivanom Siráňom na pojednávaní na súde s Bc. Jozefom Chňupkom vo
veci zaplatenia nájomného za časť ihriska, ktoré je vo vlastníctve Bc. Chňupku.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0 .
12. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa prijalo uznesenia , ktorými
berie na vedomie číslo 1/2013, 3/2013, 7/2013
schvaľuje 2 /2013, 5/2013, 8/2013, 9/2013
súhlasí 4/2013, 10/2013
prerokovalo 6/2013
ukladá 6/2013
určuje 6/2013

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

Ing. Stanislav Lasica
zástupca starostu

Ján Polák
Alojz Cvečka

Mária Pochylá
zapisovateľka

overovateľ
overovateľ

Miroslav Pochylý
starosta obce
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