Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 23. júla 2013
v zasadačke Obecného úradu v Petrovej Vsi
___________________________________________________________________________

Prítomní:
Miroslav Pochylý starosta obce
Štefan Beňa, Alojz Cvečka,
Vépy, Michaela Vrbová

Mgr. Miriam Hricová, Ján Polák, Jozef Straka, Vladimír

Ostatní prítomní:
Gabriela Vépyová - účtovníčka OcÚ
Mária Pochylá - zapisovateľka
Ospravedlnení:
Ing. Stanislav Lasica zástupca starostu na dovolenke
Roman Guček v práci
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. Starosta obce navrhol do bodu: Rôzne doplniť:
Schválenie kúpnej zmluvy Pochylý Peter Petrova Ves 184
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. Zmena č. 1/2013 VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, činnosť ŠKD
6. Návrh Plánu práce OZ na II. polrok 2013
7. Návrh Plánu kontrol obecného kontrolóra na II. polrok 2013
8. Ukončenie nájomnej zmluvy Marek Žák Petrova Ves 350
9. Výber nájomníka do uvoľneného bytu
10. Rôzne: a. Zabezpečenie požiarnej ochrany v období sucha a zberu úrody
b. Schválenie kúpnej zmluvy Peter Pochylý Petrova Ves 184
11. D i s k u s i a
12. Rekapitulácia uznesení
13. 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 p. Michaelu Vrbovú . Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo
zasadania OZ zo dňa 29. mája 2013 bola overená bez pripomienok.
3. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 29. Mája 2013 previedol starosta obce.
Uznesenie č. 17/2013 – bola zadaná objednávka p. Polákovi na spracovanie GP na zápis
kaplnky do katastra nehnuteľností. Uznesenie č. 18/2013 začalo sa postupovať podľa
schváleného harmonogramu na opravu KD. Bolo zahájené verejné obstaranie na výber
dodávateľa na výmenu okien. Uznesenie č. 19/2013 – múr okolo cintorína ešte nebol
opravený. Uznesenie č. 20/2013 predaj traktora p. Sňadovi sa zrealizoval. Kúpna cena bola
vyplatená. Uznesenie č. 23/2013 výkup pozemkov od Martiny Bolebruchovej a Vladimíra
Máčalu na vybudovanie rigolu na protipovodňové účely sa zrealizoval.
4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne písomné ani ústne interpelácie.
5. Zmena č. 1/2013 VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, činnosť
školského klubu detí
Bol predložený návrh na Zmenu č. 1/2013 Všeobecne záväzného nariadenia o výške
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí. Poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ bol
navrhnutý vo výške 12.- €. Poslanci OZ schválili poplatok vo výške 11.- €. Poplatok na
činnosť ŠKD bol navrhnutý vo výške 5.- €. Návrh bol schválený. Ostatné poplatky v tomto
VZN sa nemenia.
U z n e s e n i e č. 24/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Zmenu č. 1/2013
Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
a výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu detí z 26.08.2008, kde poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ je 11.- € mesačne,
príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí je 5.- €
mesačne.
Ostatné ustanovenia tohto VZN sa nemenia.
Hlasovanie
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7 /Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Ján Polák, Jozef Straka,
Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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6. Návrh Plánu práce Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na II. polrok 2013
Poslancom OZ bol predložený návrh plánu práce Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na
II. polrok 2013. Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce. Predložený návrh bol schválený.
U z n e s e n i e č. 25/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Plán práce a zasadaní Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na II. polrok 2013.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7 /Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Ján Polák, Jozef Straka,
Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Návrh Plánu kontrol obecného kontrolóra na II. polrok 2013
Obecný kontrolór Ing. Gronský predložil návrh plánu kontrol, ktoré vykoná v II. polroku
2013. Návrh plánu kontrol bol vyvesený na úradnej tabuli obce. Poslanci OZ plán kontrol na
II. polrok schválili.
U z n e s e n i e č. 26/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
Plán kontrol obecného kontrolóra na II. polrok 2013
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7
/Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Ján Polák, Jozef Straka,
Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Ukončenie nájomnej zmluvy Marek Žák Petrova Ves 350
Nájomca obecného bytu č. 6 v bytovom dome č. súp. 350 p. Marek Žák oznámil, že ku dňu
31.08.2013 uvoľní nájomný byt. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie tento oznam.
U z n e s e n i e č. 27/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
oznámenie o uvoľnení bytu č. 6 v bytovom dome š. súp. 350
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za:
7 /Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Ján Polák, Jozef Straka,
Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. Výber nájomníka do uvoľneného bytu
V bytovom dome č. súp. 350 sa uvoľní k 31.08.2013 trojizbový byt č. 6 po rodine Mareka
Žáka. Na uvoľnený trojizbový byt je viacero záujemcov. Pavol Pípa s družkou má tri deti
býva v dvojizbovom byte, manželia Dujsíkovci majú dve deti bývajú v dvojizbovom byte,
manželia Končitíkovci majú dve deti bývajú v jednoizbovom byte. Poslanci OZ rozhodli
prideliť uvoľnený byt č. 6 rodine Pavla Pípu s tromi deťmi. Jeho uvoľnený dvojizbový byt
prideliť rodine Končitíkovcov. Tým sa uvoľnil jednoizbový byt po rodine Končitíkovej.
O jednoizbový byt majú záujem Adrián Katina s družkou a dvomi deťmi, Marek Jurča
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a Dominika Ravasová bytom Letničie, Ing. Ľubomír Buraj s priateľkou bytom Radimov.
Jednoizbový byt poslanci OZ pridelili Adriánovi Katinovi, ak by nemal záujem nasleduje
poradie Marek Jurča Letničie, Ing. Ľubomír Buraj Radimov .
U z n e s e n i e č. 28/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
určuje
poradie pridelenia jednoizbového bytu : 1. Adrián Katina Petrova Ves 290
2. Marek Jurča a Dominika Ravasová Letničie
3. Ing. Ľubomír Buraj Radimov
Hlasovanie :
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za:
7 /Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Ján Polák, Jozef Straka,
Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. Rôzne: a. Zabezpečenie požiarnej ochrany v období sucha a zberu úrody
V zmysle pokynov z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru SR pracovisko
Holíč je obec povinná vykonať opatrenia na ochranu pred požiarmi v období sucha a zberu
úrody. Poslanci OZ zobrali na vedomie metodické usmernenie na ochranu pred požiarmi.
Cestou miestneho rozhlasu je potrebné upozorniť občanov na dodržiavanie povinností, ktoré
im vyplývajú zo zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov.
U z n e s e n i e č. 29/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
1. b e r i e n a v e d o m i e
Metodické usmernenie na zabezpečenie požiarnej ochrany v čase sucha a zberu úrody
2. u k l a d á
Obecnému úradu
Vyhlásiť reláciu v miestnom rozhlase o povinnostiach občanov, ktoré vyplývajú zo
zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
Hlasovanie :
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za:
7 /Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Ján Polák, Jozef Straka,
Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b. Schválenie kúpnej zmluvy Peter Pochylý Petrova Ves 184
Pán Peter Pochylý spoluvlastník časti nehnuteľnosti v k.ú. Petrova Ves parc. č. 229 a 231
v podiele 4/15 a 1/20 sa rozhodol tieto časti odpredať Obci Petrova Ves za symbolickú cenu
1,00 €. Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi túto ponuku prijíma a schvaľuje kúpnu zmluvu.
U z n e s e n i e č. 30/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s c h v a ľ u je
kúpu časti nehnuteľností vedených na LV č. 348 parc. č. 229 vo výmere 129,33 m2 a vo
výmere 24,25 m2, parc. č. 231 vo výmere128 m2 a vo výmere 24 m2 od p. Petra
Pochylého Petrova Ves 184. Celková kúpna cena 1,00 €.
ukladá
obecnému úradu
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zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia do
30.09.2013
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ:
7
Za: 7 7 /Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Ján Polák, Jozef Straka,
Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

11. D i s k u s i a
V diskusii sa poslanci OZ vyjadrovali k jednotlivým bodom programu zasadania OZ.
P. Vépy – v Dome smútku nie je funkčné ani jedno WC, treba ich dať opraviť. Počas týchto
horúcich dní, keď je pohreb je potrebné, aby WC boli funkčné.
Odpovedal starosta obce, že nám nikto nenahlásil poruchu.
Starosta obce informoval poslancov OZ o pojednávaní s Bc. Jozefom Chňupkom. Na
poslednom pojednávaní sudkyňa odložila pojednávanie na neurčito. Obci uložila dodať GP
alebo nejaký iný doklad o výmere pozemku p. Chňupku v jednotlivých ihriskách. Priznala
nájomné len z výmery, ktorá sa nachádza pod tréningovým ihriskom, výmera v hlavnom
ihrisku a oplotení bolo zabrané pred rokom 1976, čo sa bude riešiť v rámci pozemkových
úprav. Nájomné zostáva zaplatiť p. Chňupkovi len z výmery 125 m2.
Ďalej informoval, že sa previedlo zarovnanie jám na miestnej komunikácii IBV za
MŠ, opravila šachta pred rod. domom č. 6 p. Jakubáčová a opravil sa prejazd u KD medzi
hlavnou cestou a spojnicou so spodnou cestou.
Mgr. Miriam Hricová – je potrebné opraviť kamene v potoku pred Langerami, zosúva sa
tam krajnica
Ján Polák – Správa a údržba ciest TTSK by mala vykosiť pri cestách, lebo v niektorých
úsekoch je veľmi vysoká burina a viditeľnosť je veľmi zlá. Napr. pri výjazde z vedľajšej cesty
z odbočky na Unín na hlavnú cestu, v zákrute pri kríži a pod.
Tiež pred rodinným domom č. súp. 304 pri hlavnej križovatke je potrebné orezať vegetáciu,
lebo zabraňuje rozhľadu v križovatke.
Štefan Beňa – sa pýtal, či máme v bytových domoch nejakých neplatičov. Ako sa riešia?
Odpovedal starosta obce, ak sa nájomník omešká s platbou nájomného max. 2 mesiace píše
sa upozornenie, ak platba nenabehne rieši sa to odrátaním z finančnej zábezpeky. Potom sa
dáva výpoveď z bytu.
14. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa prijalo uznesenia , ktorými
číslo 24/2013, 25/2013, 26/2013, 30/2013 schvaľuje
27/2013, 29/2013 berie na vedomie
28/2013 určuje
29/2013 -1 , 30/2013 ukladá
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15. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu
spoluprácu, zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Miroslav Pochylý
starosta obce

Mgr. Miriam Hricová overovateľ

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

Michaela Vrbová

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

Mária Pochylá
zapisovateľka

overovateľ

