Zápisnica

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa

18. decembra

2014 v zasadačke Obecného úradu v Petrovej Vsi
__________________________________________________________________________

Prítomní:
Štefan Beňa - starosta obce
Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr, Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš,
Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy
Ostatní prítomní:
Ing. Ivan Gronský – obecný kontrolór
Gabriela Vépyová – účtovníčka OcÚ
Mária Pochylá - zapisovateľka

Ospravedlnený:
Ing. Stanislav Lasica
Účasť občanov na zasadaní OZ : 1 /Jarmila Straková/
Dnešné zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi otvoril starosta obce Štefan Beňa.
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 programu OZ do bodu Rôzne
zaradiť Žiadosť p. Jána Jakubáča Petrova Ves 274 o odkúpenie alebo zámenu pozemkov.
Poslanci OZ schválili doplnenie programu a riadili sa ním.
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P R O G R A M:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Interpelácie poslancov
5. Návrh Zmeny rozpočtu k 31.12.2014
6. Návrh Plánu kontrol hlavného kontrolóra na I. polrok 2015
7. Návrh Plánu práce obecného zastupiteľstva na I. polrok 2015
8. Rôzne:
a/ Prerokovanie nájomnej zmluvy s RD Petrova Ves
b/ Určenie sobášiacich
c/ Žiadosť p. Jána Jakubáča, Petrova Ves 274 o odkúpenie alebo zámenu
pozemkov
9. Diskusia
10. Rekapitulácia uznesení
11. Záver
2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda p. Ján Polák, členovia
Vladimír Vépy, Mgr. Vladimír Ondráš. Za overovateľov zápisnice určil p. Petra Chňupku a p.
Mgr. Miriam Hricovú. Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 12.
decembra 2014 bola overovateľmi overená bez pripomienok. Za zapisovateľku starosta obce
určil p. Máriu Pochylú.

3. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení prijatých na ustanovujúcom zasadaní OZ dňa 12. decembra 2014 vykonal
starosta obce p. Štefan Beňa. Ustanovujúce zasadanie OZ uzneseniami č. 1 /2014 zobralo na
vedomie výsledky volieb a vystúpenie novozvoleného starostu obce a konštatovalo, že
starosta obce a poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub. V uznesení č. 2/2014 poverili
Mgr. Miriam Hricovú zvolávaním a vedením zasadaní OZ, uznesením č. 3/2014 zriadilo
komisie pri OZ, určilo náplň ich činnosti a zvolilo predsedov jednotlivých komisií. Uznesenie

-3-

č. 4/2014 ukladá predsedom komisií do 31.01.2015 predložiť OZ doplnenie členov
jednotlivých komisií. Poslanci OZ v uznesení č. 5/2014 určili plat starostovi obce.
4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne písomné ani ústne interpelácie.
5. Návrh Zmeny rozpočtu k 31.12.2014
Návrh Zmeny rozpočtu k 31.12.2014 predložila účtovníčka OcÚ p. Gabriela Vépyová,
nakoľko prišlo ku zmenám v príjmovej a výdavkovej časti schváleného rozpočtu. Ide sa o
zmenu č. 4/2014.
Poslanci obdržali návrh zmeny č. 4/2014 v písomnej forme. Návrh Zmeny č. 4/2014
k 31.12.2014 bol poslancami OZ schválený.
U z n e s e n i e č. 6/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
4. zmenu rozpočtu k 31.12.2014 rozpočtovým opatrením č. 4/2014 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:

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 1., 2., 3. zmena Návrh na 4. 4.
zmena
2014 v €
rozpočtu
zmenu rozpočtu rozpočtu na
na rok 2014 v € na rok 2014 v € rok 2014 v €
437185.501 372,56
+ 18 996,42
520 368,98

Kapitálové
príjmy

3 150.-

3 150.-

0

3 150.-

Finančné
operácie
príjmové
Príjmy spolu

3 694.-

42 182,59

0

42 182.59

444 029.-

543 705,15

18 996,42

565 701,57
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Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné
operácie
výdavkové
Výdavky spolu

Rozpočet na rok 1., 2., 3. zmena Návrh na 4. 4.
zmena
2014 v €
rozpočtu
zmenu rozpočtu rozpočtu na rok
na rok 2014 v € na rok 2014 v € 2014 v €
386 847.478 506.63
+ 13 713,70
492 220,33
27 732.-

26 062.-

0

26 062.-

29 450.-

27 150.-

0

27 150.-

444 029.-

512 452.24

13 713.70

543 132,33

Hlasovanie
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 / Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš,
Ján Polák, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy/
Proti: 0

Zdržal sa: 0

6. Návrh Plánu kontrol hlavného kontrolóra na I. polrok 2015
Obecný kontrolór p. Ing. Ivan Gronský predložil plán kontrol, ktoré vykoná v období január –
jún 2015 na obecnom úrade v našej obci. Poslanci jeho návrh schválili bez pripomienok.
U z n e s e n i e č. 7/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Plán kontrol hlavného kontrolóra na I. polrok 2015

Hlasovanie
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
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Za: 8 / Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš,
Ján Polák, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy/
Proti: 0

Zdržal sa: 0

7. Návrh Plánu práce Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na I. polrok 2015
Starosta obce p. Štefan Beňa predložil návrh plánu práce Obecného zastupiteľstva v Petrovej
Vsi na I. polrok 2015. Plán práce bol poslancami OZ schválený bez pripomienok.
U z n e s e n i e č. 8/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Plán práce obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na I. polrok 2015

Hlasovanie
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 / Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš,
Ján Polák, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy/
Proti: 0

Zdržal sa: 0

8. Rôzne:
a/ Prerokovanie nájomnej zmluvy s RD Petrova Ves
Roľnícke družstvo Petrova Ves predložilo Obecnému zastupiteľstvu nájomnú zmluvu na
pozemky – ornú pôdu vo vlastníctve obce, ktorú doteraz obhospodarovalo. Nájomnú zmluvu
prerokovávalo predchádzajúce obecné zastupiteľstvo, ale nebola schválená. V tomto návrhu
Nájomnej zmluvy prišlo k úpravám, zmluva je na 5 rokov a je v nej klauzula, že RD môže
prenajať pozemky tretej osobe len so súhlasom vlastníka. Poslanci sa pýtali, či aj niekto iný
ponúkol obci prenájom jej pozemkov a aká cena za prenájom bola určená. Obci nebol
ponúknutý prenájom jej pozemkov od iných subjektov. Výmera ornej pôdy vo vlastníctve
obce v k. ú. obce Petrova Ves 55 378 m2, v k. ú. Primoravské lúky 300 m2, nájom celkom
198,70 € /35,80 € za 1 ha/.
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U z n e s e n i e č. 9/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Nájomnú zmluvu s Roľníckym družstvo Petrova Ves na prenájom ornej pôdy vo
vlastníctve obce vo výmere 55 678 m2, za 198,70 ročne na 5 rokov.

Hlasovanie
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 / Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš,
Ján Polák, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy/
Proti: 0

Zdržal sa: 0

b/ Určenie sobášiacich
Funkcia sobášiaceho vyplýva zo zákona starostovi obce, v prípade jeho neprítomnosti sa
určuje poslanec, ktorý vykonáva túto funkciu. Bol predložený návrh, aby túto funkciu
vykonával poslanec Miroslav Pochylý. Poslanci tento návrhom schválili.
U z n e s e n i e č. 10/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
určuje
sobášiaceho Miroslava Pochylého

Hlasovanie
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 7 /Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš,
Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy/
Proti: 0

Zdržal sa: 1 /Miroslav Pochylý/

c/ Žiadosť Jána Jakubáča Petrova Ves 274 o odkúpenie alebo výmenu pozemkov
Ján Jakubáč Petrova Ves 274 predložil žiadosť o odkúpenie prípadne zámenu pozemkov v k.
ú. Petrova Ves. Je vlastníkom nehnuteľnosti parc. č. 802/55 v areáli RD a z dôvodu
zabezpečenia prístupu z miestnej komunikácie na svoju nehnuteľnosť má záujem o odkúpenie
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časti z parc. č. 800 vo výmere 51 m2 a vo výmere 170 m2 alebo zámenu parc. č. 606 a parc.
č. 609/1 vo výmere 218 m2.
Poslanci OZ s výmenou pozemkov nesúhlasili. Poslanci OZ schválili odpredaj predmetného
pozemku v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
V zmysle územného plánu je táto lokalita určená na poľnohospodársku činnosť. Pri
prerokovávaní žiadosti sa poslanci zaujímali, na aký účel bude p. Jakubáč využívať pozemok
v areáli družstva, aký má podnikateľský zámer, tiež či predaj nebude mať negatívny vplyv na
susedu p. Kyseľovú. Poslanci OZ uložili predsedom komisií prerokovať tieto skutočnosti
priamo so žiadateľom a na budúcom zasadaní informovať poslancov OZ.
U z n e s e n i e č. 11/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
A. s ch v a ľ u j e
odpredaj časti verejného priestranstva odčleneného z parc. č. 800 vo výmere 51 m2
a 170 m2 vytvorené podľa GP č. 5/2013 v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania
s majetkom obce
B. u k l a d á
predsedovi komisie pre nakladanie s majetkom obce, financie a rozpočet a predsedovi
komisie pre výstavbu, dopravu a energetiku
prerokovať žiadosť p. Jána Jakubáča Petrova Ves 274, previesť tváromiestnu
obhliadku odpredávaných častí verejného priestranstva, posúdiť vplyv na susedov.

Hlasovanie
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8/Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš,
Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Miroslav Pochylý, Vladimír Vépy/
Zodpov.: Ing. Stanislav Lasica, Ján Polák
Termín: do 31.01.2015

Proti: 0
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9. D i s k u s i a
V diskusii vystúpili :
Mgr. Miriam Hricová – upozornila, že sú po obci skládky stavebného materiálu, neesteticky
navŕšené kopy dreva a paliet na kúrenie niekedy dlhšie ako 2 týždne, čo značne kazí vzhľad
obce. Obec má prijaté VZN o prenájme verejných priestranstiev, treba ho začať uplatňovať.
Znečisťovaním verejných priestranstiev sa bude zaoberať komisia pre životné prostredie,
poslanci sa zhodli aj na tom, že prv, ako sa pristúpi k sankciám, je treba využiť možnosť
osobného pohovoru.
10. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 18. decembra 2014 prijalo
uznesenia, ktorými
číslo 6/2014, 7/2014, 8/2014, 9/2014 schvaľuje
číslo 10/2014 určuje
11/2014 ukladá
11. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu
spoluprácu, zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil. Zaželal všetkým prítomným príjemné
prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov v roku
2015.
Štefan Beňa
starosta obce

Peter Chňupka
Mgr. Miriam Hricová
Mária Pochylá
zapisovateľka

overovateľ
overovateľ

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

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

