Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 14. novembra
2013 v zasadačke Obecného úradu v Petrovej Vsi
___________________________________________________________________________

Prítomní:
Miroslav Pochylý starosta obce
Ing. Stanislav Lasica zástupca starostu
Štefan Beňa, Alojz Cvečka,
Vépy, Michaela Vrbová

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

Ostatní prítomní:
Ing. Ivan Gronský – obecný kontrolór
Gabriela Vépyová – účtovníčka OcÚ
Mária Pochylá - zapisovateľka
Ospravedlnený: Roman Guček
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. Návrh VZN o miestnom poplatku za odpad
6. Návrh na vytvorenie inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie
k 31.12.2013
7. Návrh na vyradenie z inventáru MŠ, ZŠ, ŠJ, DHZ, KD
8. Ukončenie nájomnej zmluvy Martin Bolebruch a manž. Terézia Petrova Ves
350
9. Výber nájomníka do uvoľneného bytu
10. Mária Kumpanová ukončenie nájomnej zmluvy prevádzka kaderníctva
v KD
11. Rôzne: Odmeny poslancom za rok 2013
12. D i s k u s i a
13. Rekapitulácia uznesení
14. Záver
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2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda p. Jozef Straka, ,
členovia Alojz Cvečka a Štefan Beňa. Za overovateľov zápisnice určil p. Štefana Beňu
a Jozefa Straku . Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ zo dňa
23.septembra 2013 bola overovateľmi overená bez pripomienok.
3. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 23. septembra 2013 previedol starosta obce.
Uznesením číslo 31/2013 bolo schválené plnenie rozpočtu k 31.08.2013. Uznesenie č.
32/2013 poslanci OZ schválili 1. Zmenu rozpočtu na rok 2013 – účtovníčka OcÚ p. Vépyová
sleduje čerpanie rozpočtu, aby neprichádzalo k jeho prekročeniu. Uznesenie č. 33/2013 OZ
zobralo na vedomie oznámenie o uvoľnení bytu č. 12 v bytovom dome č. súp. 351.
Uznesením č. 34/2013 boli pridelené byty 3 izbový rodine Dujsíkovej a 2 izbový rodine
Lukáša Bendu, teraz prebieha sťahovanie. Uznesenie č. 36/2013 správanie p. Ralbovského
zatiaľ prerokované nebolo. Uznesenie č. 37/2013 relácia o kanalizácii bola v miestnom
vyhlásená.
4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne písomné ani ústne interpelácie.
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne
a drobné stavebné odpady
Starosta obe predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za
komunálne a drobné stavebné odpady. Sadzby poplatkov zostávajú nezmenené, menia sa len
niektoré ustanovenia, ktoré nemajú vo VZN byť, nakoľko sa nachádzajú v zákone. Materiál
bol predložený písomne, tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanci všeobecne záväzné nariadenie
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválili tak, ako bolo
predložené.
U z n e s e n i e č. 38/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Hlasovanie
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 / Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica, Ján
Polák, Jozef Straka, Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Návrh na vytvorenie inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie
k 31.12.2013
Účtovníčka obecného úradu p. Vépyová predložila návrh na vytvorenie inventarizačných
komisií na vykonanie inventarizácie k 31.12.2013. Inventarizácia sa vykonáva každoročne vo
všetkých strediskách – organizačných jednotkách DHZ, CO, OcÚ, KD, MŠ, ŠJ a ZŠ, zároveň
sa vytvára ústredná inventarizačná komisia, vyraďovacia komisia a likvidačná komisia.
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Predsedom ústrednej inventarizačnej komisie bol navrhnutý Vladimír Vépy , predsedom
vyraďovacej p. Ján Polák, predsedom likvidačnej p. Jozef Straka. Predsedom dielčej komisie
v DHZ p. Alojz Cvečka, v sklade CO p. Štefan Beňa, na OcÚ p. Michaela Vrbová, v KD p.
Vladimír Vépy, v MŠ p. Roman Guček, v ŠJ p. Mgr. Miriam Hricová, v ZŠ p. Jozef Straka.
Návrh všetkých členov inventarizačných komisií bol predložený písomne a tvorí prílohu
tejto zápisnice.
U z n e s e n i e č. 39/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
1. s ch v a ľ u j e
predložený návrh na vytvorenie inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie
k 31.12.2013.
2. u k l a d á
členom inventarizačných komisií vykonať svedomito a zodpovedne inventarizáciu
materiálu k 31.12.2013 v jednotlivých organizačných strediskách.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 / Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica, Ján Polák,
Jozef Straka, Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Návrh na vyradenie z inventáru ZŠ, MŠ, ŠJ, DHZ, KD
Veliteľ DHZ p. Janík predložil návrh na vyradenie hadíc B 75 – 2 kusy v hodnote 236,20 €.
Hadice v tomto období vydržia maximálne jednu sezónu. Pri výmene okien v KD boli
zvesené i garniže, ktoré sa nedajú ďalej upotrebiť - rozpadajú sa i so záclonami v hodnote
137,47 €. Riaditeľka ZŠ Mgr. Lena Šteflíková predložila návrh na vyradenie v hodnote
214,90 €. Jedná sa o starý koberec a stavebnice, ktoré sú polámané a postrácané. Alena
Kučerová riaditeľka MŠ predložila návrh na vyradenie v hodnote 314,15 € . Sú to rôzne
skrinky a stolíky, ktoré už doslúžili. V ŠJ bol predložený návrh na vyradenie robota, ktorý je
nefunkčný, variča a kastróla v hodnote 165,64 €. Poslanci OZ schválili vyradenie
navrhovaných predmetov.
U z n e s e n i e č. 40/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s c h v a ľ u je
- predložený návrh na vyradenie materiálu v DHZ v hodnote 236,20 €,
- predložený návrh na vyradenie materiálu v ŠJ v hodnote 211,78 €,
- predložený návrh na vyradenie materiálu v MŠ v hodnote 314,15 €,
- predložený návrh na vyradenie materiálu v ZŠ v hodnote 214,90 €
- predložený návrh na vyradenie materiálu v KD v hodnote 137,47 €
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 / Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica, Ján Polák,
Jozef Straka, Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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8. Ukončenie nájomnej zmluvy Martin Bolebruch a manž. Terézia Petrova
Ves 350
Rodina Bolebruchová je nájomcom 3 - izbového bytu v bytovom dome č. súp. 350.
K 30. novembru 2013 nájomný byt uvoľnia. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie tento
oznam.
U z n e s e n i e č. 41/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
Oznámenie o ukončení nájomnej zmluvy Martina Bolebrucha a manž. Terézie
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 / Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica, Ján
Polák, Jozef Straka, Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. Výber nájomníka do uvoľneného bytu
Na uvoľnený byt sú záujemcovia Mário Kopiar Kúty s priateľkou Ľubicovu Vašicovou
s dcérou, Renáta Kurcová Petrova Ves so synom. Sú ešte žiadosti na jednoizbové
a dvojizbové byty.
Poslanci OZ pridelelili byt Máriovo Kopiarovi s priateľkou a dcérou.
U z n e s e n i e č. 42/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
p rideľuje
uvoľnený trojizbový byt č. 10 v bytovom dome č. súp. 350 Máriovi Kopiarovi bytom
Kúty s priateľkou Ľubicou Vašicovou a dcérou
Hlasovanie :
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 / Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica, Ján Polák,
Jozef Straka, Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. Mária Kumpanová ukončenie nájomnej zmluvy prevádzka kaderníctva
v KD
V KD v jednej miestnosti je kaderníctvo, ktoré prevádzkuje p. Mária Kumpanová.
Kaderníctvo si zriadila vo svojom rodinnom dome, miestnosť v KD uvoľní k 31.12.2013.
Záujem o túto miestnosť má p. Petra Jančišinová z Gbelov, ktorá kaderníctvo prevádzkovala
pred odchodom na materskú dovolenku. Poslanci OZ schválili prenájom p. Petre
Jančišinovej Gbely.
U z n e s e n i e č. 43/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
prenájom miestnosti v KD - kaderníctvo pre p. Petru Jančišinovú bytom Gbely.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 / Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica, Ján
Polák, Jozef Straka, Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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11. Rôzne: Odmeny poslancom OZ za rok 2013
Starosta obce predložil návrh vyplatiť poslancom OZ k odmenám za účasť na zasadaniach
OZ mimoriadnu odmenu vo výške 50 € za aktívny prístup a spoluprácu pri akciách
poriadaných v našej obci.
U z n e s e n i e č. 44/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
mimoriadne odmeny poslancom OZ za rok 2013 vo výške 50.- €
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 7 / Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Ján Polák, Jozef Straka,
Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 1 /Ing. Stanislav Lasica/
12. D i s k u s i a
V diskusii vystúpili:
Starosta obce informoval o pokračovaní sporu s p. Chňupkom. P. Chňupka pristúpil na
úhradu nájomného za 22 mesiacov za výmeru 370 m2 tak, ako sa výmera uvádza
v pozemkových úpravách s tým, že ukončí súdny spor.
Ďalej hovoril, že je potreba pokračovať v zameraní nových stavebných pozemkov,
vypracovať zastavovaciu štúdiu, polohopisný, výškopisný plán. Ing. Lasica navrhol
parceláciu tejto lokality do pozemkových úprav, mohol by urobiť i zastavovaciu štúdiu.
Uznesenie č. 45/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
poveruje
Ing. Lasicu
spracovaním zastavovacej štúdie na pokračovanie IBV v lokalite Peklo II.
Hlasovanie :
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 / Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica, Ján Polák,
Jozef Straka, Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Miriam Hricová - hovorila, či sa neuvažuje s vybudovaním obecného kompostoviska,
odpovedal starosta, že chceme najskôr vybudovať zberný dvor. Máme dohodu s RD, že naši
pracovníci vozia zelený odpad na ich hnojisko.
V diskusii sa ďalej poslanci OZ vyjadrovali k jednotlivým bodom programu zasadania OZ.
13. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa prijalo uznesenia , ktorými
číslo 38/2013, 39 - 1/2013, 40/2013, 43/2013, 44/2013 schvaľuje
39-2/2013 ukladá
41/2013 berie na vedomie
42/2013 prideľuje
45/2013 poveruje
14. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu
spoluprácu, zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.
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Ing. Stanislav Lasica
zástupca starostu

Štefan Beňa

Jozef Straka

Mária Pochylá
zapisovateľka

overovateľ

overovateľ

Miroslav Pochylý
starosta obce
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