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

Prítomní:
Miroslav Pochylý starosta obce
Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Roman Guček, Mgr. Miriam Hricová, Ján Polák, Jozef Straka,
Vladimír Vépy, Michaela Vrbová
Ostatní prítomní:
Ing. Ivan Gronský – obecný kontrolór
Gabriela Vépyová – účtovníčka OcÚ
Mária Pochylá - zapisovateľka
Ospravedlnený:
Ing. Stanislav Lasica zástupca starostu
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 program 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. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce Petrova Ves k 31.08.2013
6. Zmena rozpočtu k 30.09.2013
7. Ukončenie nájomnej zmluvy Mário Strapák a Petra Čechová Petrova Ves 351
8. Výber nájomníka do uvoľneného bytu
9. Rôzne: Kultúrne a spoločenské akcie do konca roka 2013
10. Diskusia
11. Rekapitulácia uznesení
12. Záver

2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda p. Ján Polák ,
členovia Vladimír Vépy, Roman Guček. Za overovateľov zápisnice určil p. Jána Poláka
a Vladimíra Vépyho . Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 23.
júla 2013 bola overená bez pripomienok.
3. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 23. júla 2013 previedol starosta obce.
Uznesenie č. 24/2013 – VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, činnosť školského
klubu detí bolo vyvesené na úradnej tabuli obce. Uznesením č. 25/2013 bol schválený plán
práce obecného zastupiteľstva na druhy polrok 2013. Uznesenie č. 26/2013 bol schválený
plán kontrol obecného kontrolóra na II. polrok 2013. Uznesením č. 27/2013 zobralo OZ na
vedomie ukončenie nájmu p. Mareka Žáka. V uznesení č. 28/2013 bol zostavený poradovník
na uvoľnený jednoizbový byt po rodine Končitíkovej. Nakoľko z uchádzačov o byt nemal
nikto záujem o jednoizbový byt, bol byt pridelený Darine Ocelákovej s priateľom Patrikom
Júvom. Uznesenie č. 29/2013 relácia na dodržiavanie povinností počas žatvy a zberu úrody
bola vyhlásená v miestnom rozhlase. Uznesenie č. 30/2013 kúpna zmluva s. p. Pochylým
Petrom bola zaregistrovaná na Správe katastra v Skalici.
4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne písomné ani ústne interpelácie.
5. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce Petrova Ves k 31.08.2013
Účtovníčka OcÚ p. Vépyová predložila plnenie rozpočtu našej obce k 31.8.2013. Plnenie
rozpočtu je 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. 31/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
plnenie rozpočtu k 31. 08.2013 podľa priloženého návrhu
Príjmy
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
príjmové
Spolu

Rozpočet
418 603,00
3 000,00
16 002,00

Plnenie
309 132,88
2 596,00
19 489,06

437 605,00

331 217,94

Výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Spolu

Rozpočet
383 585,00
25 820,00
28 200,00

Plnenie
255 065,11
3 783,84
25 079,21

437 605,00

283 928,16

Hlasovanie
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 /Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Roman Guček,
Straka, Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Mgr. Miriam Hricová, Ján Polák, Jozef

6. Zmena rozpočtu obce Petrova Ves k 30. septembru 2013

Nakoľko obec dostala dotácie, ktoré neboli rozpočtované je potrebná zmena rozpočtu. Bežné
príjmy boli zvýšené zo 418 603.- na 445 105.36 , spolu príjmy 484 856,03 €. Výdavky boli
upravené na 433 398,28 vrátane kapitálových výdavkov a finančných operácií výdavkových.
Poslanci dostali návrh zmeny č. 1/2013 v písomnej forme. Návrh Zmeny č. 1/2013
k 30.09.2013 bol poslancami OZ schválený.
U z n e s e n i e č. 32/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
1. zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov k 30.09.2013 rozpočtovým opatrením
č. 1/2013 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 2013
v €
Bežné príjmy

418 603,00

1. zmena rozpočtu
na rok 2013
v€
445 105,36

Kapitálové príjmy

3 000,00

4 700,00

Finančné operácie
príjmové

16 002,00

26 050,67

437 605,00

484 856,03

Rozpočet na rok 2013
v €

1. zmena rozpočtu
na rok 2013
v €
388 491,28

Príjmy spolu

Bežné výdavky

383 585,00

Kapitálové výdavky

25 820,00

8 207,00

Finančné operácie
výdavkové

28 200,00

36 700,00

437 605,00

433 398,28

Výdavky spolu

Hlasovanie: 8
Celkom prítomných poslancov OZ:
Za: 8 /Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Roman Guček,

Mgr. Miriam Hricová, Ján Polák, Jozef

Straka, Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0

Zdržal sa: 0

7. Ukončenie nájomnej zmluvy Mário Strapák a Petra Čechová Petrova Ves

351
Mário Strapák a Petra Čechová sú nájomcami 3 - izbového bytu v bytovom dome č. súp. 351.
K 31. októbru 2013 nájomný byt uvoľnia, nakoľko si zakúpili rodinný dom. Obecné
zastupiteľstvo zobralo na vedomie tento oznam.
U z n e s e n i e č. 33/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
oznámenie o uvoľnení bytu č. 12 v bytovom dome š. súp. 351
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za:
8 /Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Roman Guček, Mgr. Miriam Hricová, Ján Polák,
Jozef Straka, Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Výber nájomníka do uvoľneného bytu
O trojizbový byt má záujem rodina Dujsíková s dvomi maloletými deťmi z bytového domu č.
súp. 350. Ďalším záujemcom je Renáta Kurcová. Poslanci OZ schválili pridelenie bytu r.
Dujsíkovej, ak by nemala záujem p. Kurcovej. Po uvoľnení bytu rod. Dujsíkovej alebo
Kurcovej sa uvoľní dvojizbový byt. Záujemcovia o dvojizbový byt sú Edita Rampáčková
a Lukáš Benda s dcérou Lianou a manželia Černí. Poslanci rozhodli o pridelení bytu rodine
s dieťaťom. Ak by nemali záujem druhé poradie Marika Černá a Miroslav Černý.
U z n e s e n i e č. 34/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
určuje
poradie pridelenia trojizbového bytu: 1. Rodina Michala Dujsíka Petrova Ves 350
2. Renáta Kurcová Petrova Ves 351
poradie pridelenie dvojizbového bytu : 1. Edita Rampáčková a Lukáš Benda Petrova
Ves 350
2. Marika a Miroslav Černý Petrova Ves 112
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za:
8 /Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Roman Guček, Mgr. Miriam Hricová, Ján Polák,
Jozef Straka, Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. Rôzne: Kultúrne a spoločenské akcie do konca roka 2013
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov v našej obci predložila návrh, aby sa v tomto roku
nekonalo Posedenie pre dôchodcov, ale aby sme spoločne usporiadali benefičný vianočný
koncert , ktorého výťažok bude venovaný rodine Krbicovej so zdravotne postihnutou
Emkou. Na koncerte vystúpi dychová hudba Búranka, uskutoční sa 1. decembra 2013 v KD
Petrova Ves.

Po úspechu minuloročného Mikuláša pred KD, by sa mohol konať i tento rok v takejto forme
so stánkami 9. decembra 2013. Klub kultúrnych tradícií pripraví v mesiaci december
domácu zabíjačku 14. decembra 2013. Podrobnosti pripraví kultúrna komisia v spolupráci so
sociálnou.
U z n e s e n i e č. 35/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
konanie kultúrnych a spoločenských akcií do konca roka 2013
ukladá
komisii kultúrnej a pre šport a komisii sociálnej a pre školstvo
pripraviť naplánované akcie
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za:
8 /Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Roman Guček, Mgr. Miriam Hricová, Ján Polák,
Jozef Straka, Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. D i s k u s i a
V diskusii vystúpili: p. Beňa – hovoril, že počas podujatia šenkového turnaja na ihrisku sa
nevhodne správal jeden z fanúšikov p. Ralbovský. Nerešpektoval rozhodcov ani
usporiadateľov. Jeho nevhodné správanie býva i na zápasoch žiakov alebo prípravky. Bolo
by vhodné prerokovať jeho správanie pred komisiou na ochranu verejného poriadku.
U z n e s e n i e č. 36/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
ukladá
komisii na ochranu verejného poriadku
prerokovať nevhodné správanie p. Ralbovského počas futbalových zápasov
Termín: do 30.11.2013
Zodpov.: Komisia na ochranu
verejného poriadku
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za:
8 /Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Roman Guček, Mgr. Miriam Hricová, Ján Polák,
Jozef Straka, Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
p. Polák - hovoril o potrebe úpravy cesty okolo prečerpávacej stanice, pracovníci BVS tam
často chodia, lebo o čerpadlá sa zachytávajú rôzne nečistoty, ktoré do kanalizácie nepatria,
rôzne handry, dámske hygienické potreby, čistiace obrúsky. Bolo by vhodné upozorniť
cestou miestneho rozhlasu obyvateľov, čo do kanalizácie nepatrí.
U z n e s e n i e č. 37/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
ukladá
obecnému úradu
vyhlásiť v miestnom rozhlase reláciu, čo sa nesmie dávať do kanalizácie
Termín: do 30.09.2013
Zodpov.: obecný úrad
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za:
8 /Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Roman Guček, Mgr. Miriam Hricová, Ján Polák,
Jozef Straka, Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

p. Beňa – kedy sa odstránia tie zábrany na ceste pred r.d. č. 181 – 184, lebo teraz sa nedá
parkovať pred ZŠ , mohli by sa dať zatrávňovacie dlaždice pred ZŠ v zelenom páse,
p. Vépy – navrhol, aby sa rozšírili dlaždice pred školou, aby sa tam dalo parkovať,
p. Beňa – bola by možnosť i zakryť ten rigol, treba posúdiť, ktorá možnosť bude výhodnejšia
v spolupráci so zástupcom správy a údržby ciest
odpovedal starosta obce, že hovoril o tejto možnosti zakrytia toho rigolu, len nevie, aké
finančné náklady to bude predstavovať, lebo správa a údržba ciest nemá financie. Vzhľadom
k tomu, že cesta je značne poškodená zakrytie rigolu by bolo najvýhodnejšie riešenie.
p. Guček - čo sa bude robiť s posúvaním dlaždíc vo veľkom potoku pri križovatke pred r.d. č.
229 – 219. Potok je vo vlastníctve Slovenského vodohospodárskeho podniku, obec tam
nemôže nič robiť.
14. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 23. septembra 2013 prijalo
uznesenia , ktorými
číslo 31/2013, 32/2013 schvaľuje
33,2013, 35/2013 berie na vedomie
35/2013 , 36/2013, 37/2013 ukladá
34/2013 určuje
15. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu
spoluprácu, zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Miroslav Pochylý
starosta obce

Ján Polák overovateľ

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

Vladimír Vépy overovateľ

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

Mária Pochylá
zapisovateľka

