Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 31. marca 2014
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
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 do bodu: Rôzne
doplniť o Výber nájomníkov do uvoľnených bytov .Poslanci OZ doplnenie programu
schválili a riadili sa ním.
Účasť občanov:

1

P R O G R A M:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Interpelácie poslancov
5. Voľba prísediaceho pre Okresný súd Skalica
6. Dodržiavanie zákonnosti Obcou Petrova Ves v postupe a rozhodovaní orgánov
obce pri hospodárení s majetkom obce podľa vybraných ustanovení zák. SNR
č. 138/1991 Zb. – upozornenie prokurátora
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu obce za rok 2013
8. Plnenie rozpočtu za rok 2013
9. Žiadosť o sponzorský dar Ortopedické oddelenie FNsP Skalica
10. Rôzne : Výber nájomníkov do uvoľnených bytov 2- izbový a 1 – izbový
11. Diskusia
12. Rekapitulácia uznesení
13. Záver

-2-

2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda p. Roman Guček ,
členovia Vladimír Vépy a Michaela Vrbová. Za overovateľov zápisnice určil p. Romana
Gučka a Vladimíra Vépyho . Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ zo
dňa 12.februára 2014 bola overená bez pripomienok.
3. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení prijatých na zasadaní OZ 12. februára 2014 previedol starosta obce.
Uzneseniami č. 1/2014 a 2/2014 OZ zobralo na vedomie správy o výchovno vyučovacích
výsledkoch v ZŠ a MŠ v Petrovej Vsi za školský rok 2012/2013. Uznesením č. 3/2014 bola
schválená správa ústrednej inventarizačnej komisie. Uznesenie č. 4/2014 v miestnom
rozhlase bola vyhlásená informácia o možnosti prihlásiť sa za prísediacich na okresnom
súde v Skalici. Uznesenia č. 5/2014 a 6/2014 Oz zobralo na vedomie. Uznesenie č. 7/2014
OZ schválilo neuplatňovanie programovej štruktúry rozpočtu na roky 2014-2016. Uznesenie
č. 8/2014 Obecný úrad požiadal Dopravný inšpektorát v Senici o posúdenie vybudovania
chodníka od bytových domov cez križovatku. Do dnešného dňa sme nedostali vyjadrenie.
4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne písomné ani ústne interpelácie.
5.Voľba prísediaceho na okresný súd v Skalici
Po výzve v miestnom rozhlase sa prihlásila p. Beáta Kubinová Petrova Ves 270, že by mala
záujem vykonávať túto funkciu. Vzhľadom k tomu, že sa viacej záujemcov neprihlásilo, bol
oslovený doterajší prísediaci p. Ján Guček, ktorý súhlasil, že bude túto funkciu vykonávať
i naďalej. Na zasadaní OZ bola prítomná p. Jarmila Straková, ktorá prejavila záujem
o prísediaceho na Okresnom súde v Skalici. Starosta obce požiadal prítomných poslancov, či
sa bude prevádzať hlasovanie verejne, alebo tajným hlasovaním.
U z n e s e n i e č. 10/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
verejnú voľbu prísediacich na Okresný súd v Skalici.
Hlasovanie
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Následne nasledovalo hlasovanie o jednotlivých kandidátoch na prísediacich na Okresný súd
v Skalici.
U z n e s e n i e č. 11/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
volí
Beátu Kubinovú bytom Petrova Ves 270 do funkcie za prísediaceho na Okresný súd
v Skalici.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 2
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Uznesenie č. 12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
nezvolilo
Jána Gučka bytom Petrova Ves 201 do funkcie prísediaceho na Okresný súd v Skalici.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 1
Proti: 0
Zdržal sa: 7
Uznesenie č. 13/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
volí
Jarmilu Strakovú bytom Petrova Ves 296 do funkcie prísediaceho na Okresný súd
v Skalici.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Dodržiavanie zákonnosti Obcou Petrova Ves v postupe a rozhodovaní
orgánov obce pri hospodárení s majetkom obce podľa vybraných ustanovení zák. SNR
č. 138/1991 Zb. – upozornenie prokurátora
Okresná prokuratúra v Skalici vykonala previerku dodržiavania zákonnosti Obcou Petrova
Ves v postupe a rozhodovaní orgánov obce pri prevodoch majetku obce podľa vybraných
ustanovení zák. SNR č. 138/1991 Zb. Previerka bola vykonaná za obdobie od 01.01.2010 do
31.12.2011. Obec v tomto období previedla tri prevody majetku obce. Jednalo sa o priamy
predaj. Uzneseniami č. 32/2011 a 44/2011 bol schválený predaj pozemkov pod stavbou,
resp. priľahlých pozemkov vo vlastníctve nadobúdateľov. Uznesením č. 28/2010 sa
realizoval predaj stavebného pozemku. V prípade uznesenia č. 28/2010 OZ stanovilo cenu
bez znaleckého posudku, čím bolo porušené ustanovenie § 9a ods. 1 písm. c/ zák. č.
138/1991 Zb. Z toho dôvodu Okresná prokuratúra v Skalici vydala upozornenie prokurátora
pre porušenie ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a/, § 9a ods. 1 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb.
Podľa § 29 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z.z. je orgán verejnej správy povinný vybaviť
upozornenie prokurátora a odstrániť protiprávny stav bez zbytočného odkladu. Obecné
zastupiteľstvo vyhovelo tomuto upozornenie. V budúcnosti OZ bude pri prevodoch majetku
postupovať v súlade s platnou právnou úpravou zákona č. 135/1991 Zb.
U z n e s e n i e č. 14/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
prejednalo
Upozornenie Okresnej prokuratúry v Skalici sp. Zn. Pd19/14/2206 zo dňa 11.03.2014
a upozorneniu vyhovelo. V budúcnosti Obec Petrova Ves pri prevodoch majetku obce
zabezpečí, aby rozhodovalo v súlade s platnou právnou úpravou podľa zákona 138/1991
Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu obce za rok 2013
Hlavný kontrolór obce Ing. Ivan Gronský pripravil svoje stanovisko k plneniu a čerpaniu
rozpočtu našej obce za rok 2013. Vo svojej správe konštatuje, že väčšina položiek je plnená
na približne 100 %. Zistené odchýlky nepokladá za natoľko závažné, aby boli klasifikované
ako porušenie alebo nedodržanie rozpočtových pravidiel a zásad rozpočtového hospodárenia
ani iných príslušných zákonov a predpisov, či hospodárnosti. Navrhuje, aby poslanci OZ
schválili plnenie a čerpanie rozpočtu bez výhrad, tak, ako bolo predložené ekonómkou obce.
Správa bola predložená písomne a tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanci OZ zobrali
stanovisko na vedomie.
U z n e s e n i e č. 15/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce Ing. Ivana Gronského k plneniu a čerpaniu
rozpočtu obce Petrova Ves za rok 2013
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za:
8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Plnenie rozpočtu za rok 2013
Účtovníčka Obecného úradu v Petrovej Vsi p. Gabriela Vépyová predložila plnenie rozpočtu
k 31.12.2013. Rozpočet k 1.1.2013 bol schválený vyrovnaný celkom príjmy vo výške
437 605.- €, výdavky vo výške 437 605.- €. V priebehu roka sa robili dve zmeny rozpočtu.
Správa o plnení rozpočtu bola predložená písomne a tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanci
plnenie rozpočtu schválili.
U z n e s e n i e č.16/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
plnenie rozpočtu k 31.12.2013 bez výhrad
Príjmy
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
príjmové
Spolu
Výdavky

Rozpočet po
zmene
k 31.12.2013
472 594,09
10 940.26 050,67

Plnenie
k 31.12.2013

509 584,76

495 687,71

Rozpočet po
zmene
k 31.12.2013
427 972,09
8 207.37 841,81

Plnenie
K 31.12.2013

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Spolu
474 020,90
Hlasovanie
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Proti: 0

467 041,04
2 596,26 050,67

415 692,72
5 203,64
37 608,76
458 505,12
Zdržal sa: 0
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9. Žiadosť o sponzorský dar Ortopedické oddelenie FNsP Skalica
Ortopedické oddelenie FNsP v Skalici požiadalo o poskytnutie finančného príspevku na
Jesenný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti s medzinárodnou
účasťou, ktorý bude v dňoch 15.- 17.10.2014 v Skalici. Starosta obce navrhol príspevok vo
výške 50.- €.
U z n e s e n i e č. 17/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
nesúhlasí
s poskytnutím príspevku na Jesenný kongres Slovenskej ortopedickej
a traumatologickej spoločnosti v Skalici.
Hlasovanie :
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 4
Proti: 3
Zdržal sa: 1
10. Rôzne : Výber nájomníkov do uvoľnených bytov 2- izbový a 1 – izbový
V bytovom dome č. súp. 350 sa uvoľnil jednoizbový byt po rodine Černých. V bytovom dome č. súp.
351 sa od 01.05.2014 uvoľní 2 izbový byt po Martinovi Mokrohajskom. Záujemcovia o 1 izbový byt
Eva Kriváčková s dcérou z Gbelov, Lívia Jakubáčová s priateľom z Petrovej Vsi. O dvoj izbový byt
má záujem Jaroslav Jureňa s priateľkou Petrova Ves 351,ktorý býva v jednoizbovom byte v tomto
bytovom dome, Lenka Šestáková s priateľom z Holíča. Je dôležité, aby nájomníci zaplatili finančnú
zábezpeku. Ak záujemca nezaplatí zábezpeku do 15.4.2014 nastupuje druhý záujemca. OZ pri
prideľovaní bytov prihliada, či už je nájomcom, platí riadne poplatky. Ak p. Jureňa zaplatí finančnú
zábezpeku do 15.4.2014 bude voľný aj jeho jednoizbový byt. Poslanci OZ určili nasledovné poradie
pridelenia bytov :
2 – izbový byt - 1. Jaroslav Jureňa Petrova Ves
2. Lenka Šestáková Holíč
1- izbový byt – 1. Lenka Šestáková Holíč / 1 – izbový byt v bytovom dome č. súp. 351/
2. Eva Kriváčková Gbely / 1- izbový byt v bytovom dome č. súp. 350/
3. Lívia Jakubáčová Petrova Ves
U z n e s e n i e č. 18/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
určuje
Poradie bytov nasledovne:
2 – izbový byt - 1. Jaroslav Jureňa Petrova Ves
2. Lenka Šestáková Holíč
1- izbový byt – 1. Lenka Šestáková Holíč / 1 – izbový byt v bytovom dome č. súp. 351/
2. Eva Kriváčková Gbely / 1- izbový byt v bytovom dome č. súp. 350/
3. Lívia Jakubáčová Petrova Ves

Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za:
6
Proti: 0

Zdržal sa: 2

11. Diskusia
V diskusii vystúpili:
p. Straka - pýtal sa aká široká je výmera za pozemkami v lokalite IBV, ktoré susedia
s poľnohospodárskou pôdou. Odpovedal starosta obce, že výmera je cca 5 m od hranice
pozemku, lebo sa tam plánuje cesta a výsadba stromov.
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p. Beňa – na cintoríne je veľmi veľa starých náhrobných kameňov, niektoré sú popadané,
hroby sú neudržované. Nemohli by sa odstrániť, nerobí to dobrý dojem pre návštevníkov.
p. Gronský – hovoril, že sa najprv musíme skontaktovať s príbuznými, či majú záujem o toto
hrobové miesto, ak nemajú treba náhrobné kamene sústrediť na jedno miesto, nie je to náš
majetok, nemôžeme si dovoliť ich znehodnotiť. Získať informácie, ako to robia vo veľkých
mestách.
Starosta obce – hovoril, že na budúci týždeň sa začnú práce na rekonštrukcii sociálneho
zariadenia a zasadacej miestnosti na obecnom úrade.
14. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa prijalo uznesenia , ktorými
číslo 10/2014, 16/2014 schvaľuje
12/2014 nezvolilo
11/2014, 13/2014 volí
14/2014 prejednalo
15/2014 berie na vedomie
17/2014 nesúhlasí
18/2014 prideľuje

15. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu
spoluprácu, zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Miroslav Pochylý
starosta obce

Roman Guček overovateľ

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

Vladimír Vépy overovateľ

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

Mária Pochylá
zapisovateľka

