Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 12. decembra 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:
Ing. Ivan Gronský – obecný kontrolór
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.
Poslanci OZ schválili návrh programu 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 Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti na rok 2014
6. Návrh rozpočtu na roky 2014 - 2016
7. Zmena rozpočtu k 31.12.2013
8. Návrh plánu práce Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na I. polrok 2014
9. Návrh plánu kontrol obecného kontrolóra na I. polrok 2014
10. Diskusia
11. Rekapitulácia uznesení
12. Záver

2. Voľba návrhovej komisie

Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda p. Mgr. Miriam
Hricová , členovia Michaela Vrbová a Roman Guček. Za overovateľov zápisnice určil

-2-

p. Mgr. Miriam Hricovú a Michaelu Vrbovú. Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo
zasadania OZ zo dňa 14. novembra 2013 bola overovateľmi overená bez pripomienok.
3. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 14. Novembra 2013 previedol starosta obce.
Uznesenie č. 38/2013 bolo chválené VZN o miestnom poplatku za komunálne a stavebné
odpady. Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce. Uznesením č. 39/2013 boli vytvorené
inventarizačné komisie na vykonanie inventarizácie k 31.12.2013. Uznesením č. 40/2013 bol
schválený návrh na vyradenie materiálu z DHZ, OCÚ, MŠ, ŠJ, a ZŠ. V uznesení č. 41/2013
zobralo OZ na vedomie ukončenie nájomnej zmluvy s nájomcami bytu č. 10 v bytovom
dome č. 350. Uznesením č. 42/2013 bol nájomný byt č. 10 v bytovom dome č. súp. 350
pridelený do užívania Máriovi Kopiarovi a priateľke Ľubici Vašicovej s dcérou. Uznesenie č.
43/2013 OZ schválilo prenájom kaderníctva v KD pre p. Petru Jančišinovú bytom Gbely.
Uznesením č. 44/2013 OZ schválilo mimoriadne odmeny poslancom OZ, uznesenie č.
45/2013 bolo uložené Ing. Lasicovi vypracovať zastavovaciu štúdiu v lokalite IBV peklo II
pokračovanie.
4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne písomné ani ústne interpelácie.
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti na rok 2014
Starosta obce predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti na rok
2014.
Neprišlo k zmene sadzieb. Poslanci OZ schválili VZN o dani na rok 2014.
U z n e s e n i e č. 46/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti na rok 2014
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9 / Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Roman Guček, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav
Lasica, Ján Polák, Jozef Straka, Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Návrh rozpočtu na roky 2014 - 2016
Starosta obce v spolupráci s účtovníčkou OcÚ p. Vépyovou predložili návrh rozpočtu na
rok 2014 - 2016. Rozpočet na rok 2014 bol predložený ako vyrovnaný. Bežné príjmy sú
rozpočtované vo výške 437 185.-, kapitálové príjmy vo výške 3 150.- €, príjmové finančné
operácie vo výške 3 694.- €, príjmy celkom vo výške 444 029.- €. Bežné výdavky boli
navrhnuté vo výške 386 847.- €, kapitálové výdavky vo výške 27 732.- € a výdavkové
finančné operácie vo výške 29 450.- €
Výdavky celkom v sume 444 029.- €. Poslanci OZ rozpočet schválili. Rozpočet na roky
2015 – 2016 zobralo OZ na vedomie. Na základe novely zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov obce do 2000 obyvateľov sa môžu rozhodnúť o neuplatňovaní
programovej štruktúry v rozpočte obce. OZ súhlasí s neuplatňovaním programovej štruktúry
rozpočtu obce podľa § 4 odst. 5 na roky 2014 - 2016.
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U z n e s e n i e č. 47/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
1. s ch v a ľ u j e
rozpočet na rok 2014
Rozpočet na rok 2014
Bežné príjmy

437 185.- €

Kapitálové príjmy

3 150.- €

Príjmové finančné operácie

3 694.- €

Príjmy spolu :

444 029.- €

Rozpočet na rok 2014
Bežné výdavky

386 847.- €

Kapitálové výdavky

27 732.- €

Výdavkové finančné operácie

29 450.- €

Výdavky spolu:

444 029.- €

2. berie na vedomie
viacročný rozpočet na roky 2015 – 2016.

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2016

Bežné príjmy

459 044.- €

480 904.- €

Kapitálové príjmy

3 307.- €

3 465.- €

Príjmové finančné operácie

3 879.- €

4 063.- €

Príjmy spolu:

466 230.- €

488 432.- €
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Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2016

Bežné výdavky

406 189.- €

425 532.- €

Kapitálové výdavky

29 118.- €

30 505.- €

finančné 30 923.- €

32 395.- €

Výdavkové
operácie
Výdavky spolu:

466 230.- €

488 432.- €

3. s ú h l a s í
s neuplatňovaním programovej štruktúry rozpočtu obce na roky 2014 - 2016 podľa
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 4 odst. 5.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9 / Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Roman Guček, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav
Lasica, Ján Polák, Jozef Straka, Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. Zmena rozpočtu k 31.12.2013
Vzhľadom k zmenám v príjmovej a výdavkovej časti schváleného rozpočtu pripravila
účtovníčka OcÚ p. Vépyová návrh zmeny č. 2 rozpočtu obce na rok 2013. Poslanci obdržali
návrh zmeny č. 2/2013 v písomnej forme. Návrh Zmeny č. 2/2013 k 31.12.2013 bol
poslancami OZ schválený.
U z n e s e n i e č. 48/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
2. zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov k 31.12.2013 rozpočtovým
opatrením č. 2/2013 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:
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Rozpočet na rok
2013
v €

Návrh na 2.
zmenu rozpočtu
na rok 2013 v €

2. zmena
rozpočtu na rok
2013 v €

+ 27 488,73

472 594,09

Bežné príjmy

418 603.-

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

Kapitálové
príjmy
Finančné
operácie
príjmové

3 000.-

13 700.-

- 2 760.-

16 002.-

26 050,67

0

437 605.-

484 856,03

24 728,73

509 584,76

Rozpočet na rok
2013
v €

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

Návrh na 2.
zmenu rozpočtu
na rok 2013 v €

2. zmena
rozpočtu na rok
2013 v €

+ 39 480,81

427 972,09

10 940.26 050.67

Príjmy spolu

Bežné výdavky

383 585.-

Kapitálové
výdavky
Finančné
operácie
výdavkové

25 820.-

8 207.-

0

8 207.-

28 200.-

36 700.-

0

36 700.-

437 605.-

433 398,28

39 480.81

474 020,90

Výdavky spolu
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9 / Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Roman Guček, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav
Lasica, Ján Polák, Jozef Straka, Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Návrh plánu práce Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na I. polrok
2014
Starosta obce predložil návrh plánu práce Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na I. polrok
2014. OZ sa bude schádzať 4 x za polrok, prípadne podľa potreby. Poslanci OZ návrh plánu
práce schválili.
U z n e s e n i e č. 49/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
plán práce Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na I. polrok 2014.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9 / Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Roman Guček, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav
Lasica, Ján Polák, Jozef Straka, Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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9. Návrh plánu kontrol obecného kontrolóra na I. polrok 2014
Obecný kontrolór Ing. Ivan Gronský predložil návrh plánu kontrol, ktoré vykoná v I. polroku
2014. Poslanci návrh schválili bez pripomienok.
U z n e s e n i e č. 50/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
plán kontrol obecného kontrolóra na I. polrok 2014.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9 / Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Roman Guček, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav
Lasica, 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:
Starosta obce – hovoril o výmene garážových brán v hasičskej zbrojnici, ktoré boli úplne
zhrdzavené, pri otváraní hrozilo ich vypadnutie. Výber dodávateľa bol prevedený podľa
najnižšej ceny.
Ing. Lasica – chodník pri kostole v centre obce je nevyhovujúci, treba s opravou chodníkov
pokračovať, kde však najskôr začať, aj od križovatky smerom do dediny je potrebný, aj
smerom na Šaštín treba pokračovať. Najvhodnejšie je spracovať analýzu, následne projekt
rozdeliť na časti, vybrať najdôležitejšie. Výmena chodníkov je tiež finančne náročná, ale
s pomocou pracovníkov na aktivačných prácach vyrábať dlaždice, tým sa usporia nemalé
finančné prostriedky.
Ďalej hovoril čo s kultúrnym domom – budova je veľmi nevhodná, občania by mali
rozhodnúť či má zmysel investovať peniaze, lebo na jeho revitalizáciu obec nezoženie
finančné prostriedky. Musí sa urobiť nová elektroinštalácia, pivničné priestory sú mokré,
zavlhnuté, WC úplné nevhodné. Za dvadsať rokov sa tam veľa neinvestovalo.
Mgr. Miriam Hricová – vymenili sme tam okná v hlavnej sále, zastavil sa balkón, pomaly
by sme mali pokračovať s tými najpálčivejšími časťami.
Michaela Vrbová – WC na obecnom úrade je nedôstojné, tie by sa mali zrekonštruovať.
Starosta obce – hovoril, že i niektoré krovy a trámy na budove OcÚ sa budú musieť
vymeniť. V zasadačke OcÚ je potrebné vymeniť podlahu v čo najkratšom čase, lebo
v budúcom roku sa budú konať troje voľby, aby bola zasadačka do tej doby funkčná.
Po skončení pozemkových úprav nás čaká rozbehnutie pokračovanie IBV Peklo II –
budovanie infraštruktúry, čo bude stáť nemalé finančné prostriedky.
11. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 12. decembra 2013 prijalo
uznesenia , ktorými
číslo 46/2013, 47/1- 2013, 48/2013 , 49/2013, 50/2013 schvaľuje
47/2/2013 berie na vedomie
47/3/2013 súhlasí
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12. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu
spoluprácu, zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil. Zaželal všetkým prítomným veľa
zdravia, šťastia, pracovných a osobných úspechov v novom roku 2014.
Miroslav Pochylý
starosta obce

Ing. Stanislav Lasica
zástupca starostu

Mgr. Miriam Hricová overovateľ
Michaela Vrbová

Mária Pochylá
zapisovateľka

overovateľ

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

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

