Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 27. mája 2014
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, Vladimír
Vépy, Michaela Vrbová
Ostatní prítomní:
Ing. Ivan Gronský – obecný kontrolór
Gabriela Vépyová – účtovníčka OcÚ
Mária Pochylá - zapisovateľka
Ospravedlnený: Jozef Straka
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 doplniť program
o Plán kontrol obecného kontrolóra na II. polrok 2014 a plán práce OZ na II. polrok 2014.
Zástupca starostu Ing. Lasica navrhol doplniť do programu riešenie prívalových dažďov –
zachytávanie vôd. 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. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Petrova Ves za rok
2013
6. Záverečný účet obce Petrova Ves za rok 2013
7. Zmena rozpočtu obce k 31.05.2014
8. Správa audítora o vykonaní účtovnej závierky za rok 2013
9. Dodatok č. 3/2014 k VZN o určení výšky dotácia na prevádzku a mzdy na
žiaka MŠ a školských zariadení na rok 2014
10. Plán práce kontrol obecného kontrolóra na II. polrok 2014
11. Plán práce Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na II. polrok 2014
12. Rôzne: a/ Program XXVI. ročníka ZVR
b/ Prerokovanie platu starostu obce v zmysle zákona č. 154/2011 Z. z.
c/ Riešenie prívalových dažďov – zachytávanie vôd.
13. D i s k u s i a
14. Rekapitulácia uznesení
15. Záver
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2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda p. Mgr. Miriam
Hricovú , členovia p. Štefan Beňa,p. Roman Guček. Za overovateľov zápisnice určil p. Mgr.
Miriam Hricovú a p. Štefana Beňu . Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania
OZ zo dňa 31. marca 2014 bola overená bez pripomienok.
3. Kontrola uznesení
Starosta obce previedol kontrolu uznesení. Uznesením č. 10/2014 bola schválená verejná
voľba prísediacich na súd. Uzneseniami č. 11/2014 a 13/2014 boli zvolené prísediace na súd
Beáta Kubinová a Jarmila Straková. Uznesením č. 14/2014 bolo prerokované upozornenie
prokurátora. V uznesení číslo 15/2014 poslanci zobrali na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra k plneniu a čerpaniu rozpočtu za rok 2013. Uznesením č. 16/2014 bolo schválené
plnenie rozpočtu k 31.12.2013. OZ sa rozhodlo neposkytnúť sponzorský dar na Jesenný
kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti – uznesenie č. 17/2014.
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi v uznesení č. 18/2014 určilo poradie nájomníkov na
uvoľnené byty.
4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne písomné ani ústne interpelácie.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Petrova Ves za rok
2013
Hlavný kontrolór našej obci Ing. Ivan Gronský predložil poslancom OZ svoje stanovisko
k záverečnému účtu našej obce za rok 2013. Stanovisko poslancom OZ predložené písomne,
tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. Hlavný kontrolór v ňom konštatuje, že návrh záverečného
účtu bol spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových
pravidlách. Doporučuje v ňom poslancom záverečný účet schváliť bez výhrad.
U z n e s e n i e č. 19/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Petrova Ves za rok 2013
Hlasovanie
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 /Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Roman Guček, Mgr, Miriam Hricová, Ing. Stanislav
Lasica, Ján Polák, Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Záverečný účet obce Petrova Ves za rok 2013
Poslancom OZ bol predložený Záverečný účet obce Petrova Ves za rok 2013. Je to zhrnutie
plnenia rozpočtu, vyhodnotenie programového rozpočtu, rozbor plnenia príjmov, rozbor
plnenia výdavkov, použitie prebytku hospodárenia, tvorba a použitie prostriedkov peňažných
fondov, finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu, ostatným právnickým
a fyzickým osobám, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave o a vývoji dlhu. Prebytok
hospodárenia vo výške 26 918,77 € navrhla preradiť do rezervného fondu a následne použiť
na investičné akcie a splácanie dlhu. Na otázky okolo jednotlivých položiek odpovedala
účtovníčka OcÚ. Poslanci OZ schválili záverečný účet bez výhrad. Záverečný účet bol
predložený písomne, tvorí prílohu tejto zápisnice.
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U z n e s e n i e č. 20/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
A. b e r i e n a v e d o m i e
rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2013
B. s ch v a ľ u j e
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
C. s ch v a ľ u j e
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 26 918,77 €
a čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky a splácanie dlhu v sume 26 918,77 €

Hlasovanie
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 /Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Roman Guček, Mgr, Miriam Hricová, Ing. Stanislav
Lasica, Ján Polák, Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Zmena rozpočtu obce k 31.05.2014
Účtovníčka OcÚ predložila návrh na zmenu rozpočtu k 31.5.2014, nakoľko obec dostala
dotácie, ktoré neboli rozpočtované. Bežné príjmy boli zvýšené zo 437 185.- o 39 159.kapitálové príjmy boli nezmenené, finančné operácie príjmové z 3 694.- o 33 488,59 spolu
príjmy 516 676,59 €. Výdavky boli upravené na 505 452,24, kapitálové výdavky zostali
nezmenené, finančné operácie výdavkové z 29 450.- boli znížené o 3600.-. Poslanci dostali
návrh zmeny č. 1/2014 v písomnej forme. Návrh Zmeny č. 1/2014 k 31.05.2014 bol
poslancami OZ schválený.
U z n e s e n i e č. 21/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
1. zmenu rozpočtu k 31.05.2014 rozpočtovým opatrením č. 1/2014 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
2014
v €
437 185.00

Kapitálové príjmy

3 150.00

3 150.00

Finančné operácie
príjmové

3 694.00

37 182.59

444 029.00
Príjmy spolu

1. zmena rozpočtu
na rok 2014
v€
476 344.00

516 676.59
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Bežné výdavky

Rozpočet na rok
2014
v €
386 847.00

1. zmena rozpočtu
na rok 2014
v €
441 170.24

Kapitálové výdavky

27 732.00

27 732.00

Finančné operácie
výdavkové

29 450.00

25 850.00

444 029.00

505 452.24

Výdavky spolu
Hlasovanie
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 /Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Roman Guček, Mgr, Miriam Hricová, Ing. Stanislav
Lasica, Ján Polák, Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Správa audítora o vykonaní účtovnej závierky za rok 2013

Ing. Terézia Urbanová vykonala v mesiacoch marec - apríl 2014 účtovania v našej
organizácii. Predložila správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej
k 31.12.2013. Nezávislý audítor Ing. Terézia Urbanová overovala hospodárenie obce podľa
rozpočtu, podľa stavu a vývoja dlhu obce, tiež dodržiavanie ustanovení zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Poslanci zobrali správu nezávislého audítora na
vedomie.
U z n e s e n i e č. 22/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013.
Hlasovanie
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 /Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Roman Guček, Mgr, Miriam Hricová, Ing. Stanislav
Lasica, Ján Polák, Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. Dodatok č. 3/2014 k VZN o určení výšky dotácia na prevádzku a mzdy na
žiaka MŠ a školských zariadení na rok 2014
Obec každoročne upravuje dotáciu na prevádzku a mzdy na žiaka MŠ a školských zariadení
podľa výšky podielových daní. Koeficienty sa každoročne menia. Na rok 2014 je výška
dotácie na žiaka MŠ 1684,15 €, na žiaka školského klubu deti 227,15 € a na stravníka v ŠJ
137,24 €. Poslanci OZ dodatok schválili.
U z n e s e n i e č. 23/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
Dodatok č. 3/2014 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Petrova Ves, tak ako bolo predložené,
žiaka MŠ 1684,15 €, žiaka školského klubu 227,15 €, stravníka ŠJ 137,24 €.
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Hlasovanie
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 /Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Roman Guček, Mgr, Miriam Hricová, Ing. Stanislav
Lasica, Ján Polák, Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. Plán práce kontrol obecného kontrolóra na II. polrok 2014
Obecný kontrolór Ing. Ivan Gronský predložil návrh plánu kontrol na II. polrok 2014, ktoré sa
vykonávajú pravidelne mesačne v zmysle zákonov o účtovníctve, rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy. Poslanci plán kontrol schválili.
U z n e s e n i e č. 24/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
S ch v a ľ u j e
Plán kontrol, ktoré vykoná obecný kontrolór obce Petrova Ves v II. polroku 2014
Hlasovanie
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 /Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Roman Guček, Mgr, Miriam Hricová, Ing. Stanislav
Lasica, Ján Polák, Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11. Plán práce Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na II. polrok 2014
Starosta obce predložil plán zasadaní Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na II. polrok
2014. Na druhý polrok 2014 sú navrhnuté 3 zasadania OZ.
U z n e s e n i e č. 25/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
návrh Plánu práce Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na II. polrok 2014
Hlasovanie
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 /Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Roman Guček, Mgr, Miriam Hricová, Ing. Stanislav
Lasica, Ján Polák, Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

12. Rôzne: a/ Program XXVI. ročníka ZVR
Naša obec v tomto roku organizuje už XXVI. ročník Záhoráckej Veterán Rallye a Svätodušný
jarmok. Bude sa konať 7. júna 2014. Kultúrna a sociálna komisia pri OZ navrhla pozvať
mexický hudobný súbor Mariachi Sin Fronteras s tanečnou skupinou La Marquesa.
Vzhľadom k tomu, že ZVR sa koná v júni, mohlo by byť pekné počasie a vystúpenie by sa
uskutočnilo na štadióne ŠK v podvečerných hodinách. Po ňom by sa konala aj hodová zábava
na štadióne. Počas dňa vystúpi pred KD pri hasičskej zbrojnici Igor Kubina s hudobnou šou.
Pre deti bude pripravená trampolína. V zasadačke Obecného úradu v Petrovej Vsi bude
výstava drôtených výrobkov a šperkov p. Mgr. Magdy Rakytiakovej z Bratislavy, výstava
kresieb a obrazov Zuzany Majorovej z Petrovej Vsi, výstava fotografií Nikoly Kumpanovej
z Petrovej Vsi.
U z n e s e n i e č. 26/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Sprievodný kultúrny program XXVI. ročníka ZVR, so Svätodušným jarmokom
konaným 07.06.2014
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Hlasovanie
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 /Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Roman Guček, Mgr, Miriam Hricová, Ing. Stanislav
Lasica, Ján Polák, Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b/ Prerokovanie platu starostu obce v zmysle zákona č. 154/2011 Z. z.
V zmysle zákona č. 154/2011 novela zákona o platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest musí OZ jedenkrát ročne prerokovať výšku platu starostu obce. Výška
priemernej mzdy v NH za rok 2013 bola 824 €. OZ schválilo plat starostu obce na rok 2013
v takej výške ako v roku 2013.
U z n e s e n i e č. 27/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
plat starostu obce na rok 2013 v zmysle zákona č. 154/2011 vo výške ako v roku 2013

Hlasovanie
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 /Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Roman Guček, Mgr, Miriam Hricová, Ing. Stanislav
Lasica, Ján Polák, Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c/ Riešenie prívalových dažďov – zachytávanie vôd.
V pondelok 26.5.2014 sa nad našou obcou prehnala búrka, spadlo väčšie množstvo vody.
Voda sa valila z polí za obcou, na ktorých je zasiata slnečnica. Táto bola oplečkovaná, pri
silnom a vytrvalom daždi pôda sa splavila do dediny. Je potrebné, aby sa takáto situácia
viacej neopakovala. Starosta informoval, že nahlásil tento stav i na krízový štáb CO. Ing.
Lasica hovoril, že v záujme zabezpečenia ochrany obecného majetku i majetku občanov by
Roľnícke družstvo Petrova Ves malo rešpektovať prírodné danosti okolia našej obce,
prediskutovať s obecným zastupiteľstvom osevný plán každý rok. Navrhol zrušiť výjazd do
cesty, lebo sa vôbec nepoužíva, prehĺbiť jestvujúci kanál, aby voda stekala do prícestného
rigolu a nie po ceste. Svah vysadiť rýchlorastúcimi krovinami, aby zachytávali prívalovú
vodu. Starosta hovoril, že sú pripravené vrecia s pieskom, z ktorých vytvoríme zábranu, aby
sa voda zadržala.
U z n e s e n i e č. 28/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
ukladá
Obecnému úradu v Petrovej Vsi požiadať RD Petrova Ves o možnosť každoročnej
konzultácie osevného plánu/postupu RD s predstaviteľmi obce so zámerom spoločne
riešiť ochranu majetku občanov pred prívalovými dažďami.
Hlasovanie
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 /Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Roman Guček, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav
Lasica, Ján Polák, Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
13. D i s k u s i a
V diskusii vystúpili:
p. Vladimír Vépy – pri prívalových dažďoch sa často vylieva i letnický potok. Na hone Šáší
by sa mali urobiť nejaké opatrenia, aby sa to vylievalo na pole, nechať zatrávnenú plochu,
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lebo i tak sa tam nič neurodí, lebo pôda je podmáčaná. Nemá obec Letničie v rámci
pozemkových úprav tiež spracované protipovodňové úpravy.
- ďalej hovoril p. Vépy - či sa nedá obec na opravu kaplnky smerom na Holíč, lebo je veľmi
nebezpečne naklonená, hrozí jej spadnutie.
- Ing. Ivan Gronský – overiť vlastnícky vzťah, komu patrí, či nie je zapísaná ako kultúrna
pamiatka. Bolo by vhodné posúdiť stavbárom možnosť jej rekonštrukcie, navrhol Ing.
Lasicu, aby pozrel možnosti opravy kaplnky.
- Starosta obce Miroslav Pochylý – hovoril, že i správca farnosti páter Martin ho požiadal, aby
sa kaplnka v tomto roku zrekonštruovala, lebo je rok Sedembolestnej Panny Márie, bolo by
vhodné, aby sa opravila. Spoločne sa stretnú pri kaplnke a posúdia možnosti opravy.
14. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 27.05.2014 prijalo uznesenia,
ktorými
číslo 19/2014, 20A/2014,22/2014 berie na vedomie
20B/2014, 20C/2014, 21/2014, 23/2014, 24/2014, 25/2014, 26/2014, 27/2014 schvaľuje
28/2014 ukladá
15. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu
spoluprácu, zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil. Zaželal všetkým prítomným
príjemnú dovolenku, načerpanie nových síl do ďalšej činnosti.
Miroslav Pochylý
starosta obce

Ing. Stanislav Lasica
zástupca starostu

Mgr. Miriam Hricová overovateľ

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

Štefan Beňa

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

Mária Pochylá
zapisovateľka

overovateľ

