Zápisnica

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 23. apríla 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, Vladimír Vépy,
Michaela Vrbová
Ostatní prítomní:
Gabriela Vépyová – účtovníčka OcÚ
Mária Pochylá zapisovateľka

Ospravedlnený:
Jozef Straka
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.
Poslanci OZ schválil program OZ i a riadili sa ním.

P R O G R A M:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Interpelácie poslancov
5. Záverečný účet obce za rok 2012
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Petrova Ves za rok 2012
7. Správa audítora o vykonaní účtovnej závierky za rok 2012
8. Návrh Programu XXV. ročníka ZVR
9. Rôzne: Prerokovania platu starostu obce v zmysle zákona č. 154/2011
10. D i s k u s i a
11. Rekapitulácia uznesení
12. Záver

-22. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda p. Vladimír Vépy , členovia
Roman Guček a Miriam Hricová. Za overovateľov zápisnice určil p. Vladimíra Vépyho a Romana
Gučka. Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 20.februára 2013 bola
overená bez pripomienok.

3. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení prijatých na zasadaní OZ v Petrovej Vsi 20.februára 2013 previedol starosta obce.
Uznesenia mali väčšinou schvaľovací charakter. Uznesenie č. 6/2013 výpis z uznesenia o predaji časti
verejného priestranstva Miroslavovi Gálovi bolo zaslané. Uznesenie č. 10/2013 –OZ súhlasilo so
zastupovaním JUDr. Ivana Siráňa v súdnom spore s Bc. Jozefom Chňupkom. V tejto súvislosti starosta
obce informoval o pojednávaní. Toto bolo odročené na 28. júna 2013. Pri kontrole uznesení sa pýtal
Ing. Lasica akoto je so zákazom prejazdu kamiónov cez našu obec. Odpovedal starosta obce, že na
budúci týždeň sa bude realizovať osádzanie dopravného značenia.
4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne písomné ani ústne interpelácie.
5. Záverečný účet obce za rok 2012
Poslancom OZ bol predložený Záverečný účet obce Petrova Ves za rok 2012. 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 17 828,45 €
navrhla preradiť do rezervného fondu a následne použiť na investičné akcie a splácanie dlhu. 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. 11/2013
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 2012
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 17 828,45 €
a čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky a splácanie dlhu v sume 17 828,45 €
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2012
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. 12/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Petrova Ves za rok 2012
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Hlasovanie
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

7. Správa audítora o vykonaní účtovnej závierky za rok 2012
V mesiacoch marec - apríl 2013 vykonala Ing. Terézia Urbanová audit účtovania v našej organizácii.
Predložila správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012. 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. 13/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Návrh Programu XXV. ročníka ZVR
Kultúrna komisia a sociálna komisia mali v tomto roku dvakrát spoločné zasadania, na ktorých
pripravili návrh programu XXV. ročníka ZVR. V tomto roku bolo navrhnuté pozvať karikaturistu,
osvedčilo sa karaoke show s Igorom Kubinom pred hasičskou zbrojnicou . Poobede by mohol v KD
vystúpiť folklórny súbor Slnečnica – Sunečník z Gajar. Pripravia pásmo piesní, tancov, od najmenších
cez mládež až po dospelých, vrátane hovoreného slova. Večer sa v KD bude konať hodová zábava
s hudbou Popuďané. V zasadačke obecného úradu bude výstava obrazov Petra Kotvana a šperkov
a ozdôb z korálikov Mirky Pípovej. Tak ako minulý rok i tento rok stánky s občerstvením budú
sústredné okolo nákupného strediska. Bufet v hasičskej zbrojnici bude prevádzkovať ŠK Petrova Ves.
Poslanci i členovia DHZ budú spolupracovať pri štarte vozidiel do jednotlivých etáp, pri uzavretých
cestách usmerňovať parkovanie a pod. Ing. lasica navrhol, aby sa na budúci rok usporiadala výstava
obrazov maliara Jozefa Chrenu.
U z n e s e n i e č. 14/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
1. sprievodný kultúrny program XXV. ročníka ZVR, so Svätodušným jarmokom konaným
18.05.2013
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

-49. Rôzne : Prerokovania 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. Výška priemernej mzdy v NH za rok
2012 bola 805 €. OZ schválilo plat starostu obce na rok 2013 v takej výške ako v roku 2012.
U z n e s e n i e č. 15/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
plat starostu obce na rok 2013 v zmysle zákona č. 154/2011 vo výške ako v roku 2012
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:
p. Beňa - či by sa nemohli previesť opravy štátnych ciest, kde sú veľmi veľké výtlky napr. pred č. d.
223, 187, 181 – 183, 138 , tiež sa pýtal či sa nebude prevádzať čistenie miestnych komunikácií od
kamienkov a štrku po zimnom období
odpovedal starosta obce, že čistenie je naplánované v prvej polovici mája od firmy VPP Holíč
starosta obce predložil návrh, na výmenu okien v KD, lebo sú v havarijnom stave
Ing. Lasica – treba urobiť nejakú postupnosť, aké sú náklady na prevádzku, čo sa tam koná , opraviť
najprv zatekanie, budúce zasadanie OZ zvolať do kultúrneho domu
Ing. Gronský – urobiť súpis vecí, čo treba prvé urobiť, čo je naliehavejšie
Ing. Lasica – po častiach dorobiť chodníky smerom na Šaštín, lebo premávka je veľká, vodiči
nedodržujú rýchlosť predpísanú v obci, chodci majú problém bezpečne po tejto ulici ísť.
p. Guček - nebezpečné prechádzanie po ceste je i v smere od bytových domov cez križovatku
p. Beňa – urobiť súpis vecí, ktoré sa separujú, dať ho na vývesku, vyhlásiť v MR, vložiť do
Petrovoveského spravodaja, aby občania, čo najviac triedili odpad.
Nebolo by vhodné urobiť v spolupráci s Poľovníckym združením brigádu pozbierať odpad, plastové
fľaše v našom katastrálnom území, pozvať deti zo ZŠ z vyšších ročníkov zo ZŠ s MŠ v Gbeloch
U z n e s e n i e č.16/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
u k l a d á obecnému úradu
1. Zvolať budúce zasadanie OZ do Kultúrneho domu v Petrovej Vsi.
2. Prerokovať s PZ Petrova Ves možnosť spoločnej brigády so žiakmi ZŠ v Gbeloch v okolí štátnych
ciest,
3. vytvoriť leták na separovanie odpadu, vyhlásiť v MR, vložiť do Petrovoveského spravodaja, dať
na vývesnú tabuľu, aby obyvatelia vedeli, čo ako separovať.
Termín: do 31.5.2013
Zodpov.: obecný úrad
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za:
8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa prijalo uznesenia , ktorými
11/A/2013, 12/2013, 13/2013 berie na vedomie,
11/B, 11/C , 14/2013, 15/2013 schvaľuje
16/2013 ukladá

-512. 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

Vladimír Vépy overovateľ

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

Roman Guček

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

Mária Pochylá
zapisovateľka

overovateľ

