Zápisnica

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 12. augusta 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
Účasť obyvateľov obce: 2
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.
Poslanci OZ schválili program OZ a riadili sa ním.

P R O G R A M:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Interpelácie poslancov
5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie
6. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na celé funkčné obdobie
a počet volebných obvodov
7. Zmena č. 2 rozpočtu obce k 31.08.2014
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Rekapitulácia uznesení
11. Záver

2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda p. Ján Polák , členovia
Michaela Vrbová, Alojz Cvečka. Za overovateľov zápisnice určil p. Jána Poláka a p. Michaelu Vrbovú.
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overená bez pripomienok.

3. Kontrola uznesení
Starosta obce previedol kontrolu uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 27. mája 2014. Uznesením č.
19/2014 zobralo OZ na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Petrova
Ves za rok 2013. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 20/2014 schválilo záverečný účet obce,
uznesením číslo 21/2014 schválilo 1. zmenu rozpočtu k 31.05.2014. V uznesení č. 22/2014 sa zobrala
na vedomie správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2013. Dodatok č. 3/2014
k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, žiaka ŠKD, dieťa MŠ
a stravníka ŠJ bol vyvesený na úradnej tabuli obce. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 24/2014
schválilo plán kontrol obecného kontrolóra na II. polrok 2014. Uznesením č. 25/2014 chválilo plán
práce OZ na II. polrok 2014. Sprievodný kultúrny program XXVI. Ročníka ZVR bol schválený uznesením
č. 26/2014. Plat starostu obce na rok 2014 bol schválený uznesením č. 27/2014.V uznesením č.
28/2014 bolo uložené obecnému úradu požiadať RD o konzultácie osevného plánu, aby sa predišlo
škodám na majetku občanov počas prívalových dažďov. Starosta obce rokoval s RD, nie je problém
stretnutie s ich predstaviteľmi.
4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne písomné ani ústne interpelácie.
5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie
Vzhľadom ku skutočnosti, že 15. novembra 2014 sa budú konať voľby do orgánov samosprávy je
potrebné určiť úväzok starostu na celé funkčné obdobie. Starosta obce navrhol, aby novozvolený
starosta pracoval na plný úväzok, tak ako doteraz. Návrh bol poslancami OZ schválený.
U z n e s e n i e č. 29/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
určuje
rozsah výkonu funkcie starostu obce – plný úväzok na celé funkčné obdobie.
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. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na celé funkčné obdobie
a počet volebných obvodov
Podľa § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov volebné obvody a počet poslancov v nich určí obecné zastupiteľstvo a zverejní ich
najneskôr 65 dní pred dňom konania volieb t.j. do 11. septembra 2014. Podľa § 11 ods. 3 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov počet poslancov na celé volebné
obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce od 1001 – 3000
obyvateľov obce 7 -9 poslancov.
Obec Petrova Ves má k 25.07.2014 1081 obyvateľov. Vo volebnom období 2010-2014 bolo
zvolených 9 poslancov, ktorí sa volili v jednom volebnom obvode. Starosta obce navrhol, aby
v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bolo opätovne určených 9
poslancov, ktorí budú volení v jednom volebnom obvode. Volebná miestnosť bude v zasadačke
obecného úradu. Pre voľby starostu podľa § 9 ods. 5 zákona o voľbách do orgánov samosprávy
obcí tvorí každá obec jeden jednomandátový obvod.
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U z n e s e n i e č. 30/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
určuje
podľa § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov, že Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi bude mať 9 poslancov, ktorí budú
zvolení vo voľbách dňa 15. novembra 2014 v jednom volebnom obvode
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 č. 2 rozpočtu k 31.08.2014
Účtovníčka OcÚ p. Vépyová informovala poslancov, že zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy môže obec vykonávať rozpočtové opatrenie
citované v § 14 ods. 2 písm. d. zákona č. 583/2014 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy. Zmena sa týka navýšenia v časti príjmových finančných operácií o 5 000.- € z dôvodu
prípadného čerpania z úveru Dexia Komunál. Vo výdavkovej časti finančných operácií sa navýšili
finančné prostriedky o 7 000.- € na splácanie úveru Dexia Komunál. Poslanci OZ zmenu č. 3 rozpočtu
obce schválili.
U z n e s e n i e č. 31/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e

2. zmenu rozpočtu k 31.08.2014 rozpočtovým opatrením č. 2/2014 v zmysle ustanovenia
§ 14 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

1. zmena rozpočtu
na rok 2014
v€
476 344.00

2. zmena rozpočtu
na rok 2014 v €

Kapitálové príjmy

3 150.00

3 150.00

0

Finančné operácie
príjmové

3 694.00

37 182.59

42 182.59

0

444 029.00

516 676.59

521 676.59

Rozpočet na rok
2014
v €
386 847.00

1. zmena rozpočtu
na rok 2014
v €
441 170.24

2. zmena rozpočtu na rok
2014 v €

Príjmy spolu

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

27 732.00

27 732.00

0
0
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Finančné operácie
výdavkové
Výdavky spolu

29 450.00

25 850.00

32 850.00

444 029.00

505 452.24

512 452.24

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. Diskusia
Starosta obce - informoval poslancov, že p. Ing. Janík sa znova odvolal voči rozhodnutiu Okresného
úradu ohľadom pozemkových úprav, takže nie je známe, kedy sa pozemkové úpravy ukončia.
Ing. Lasica – bolo by vhodné požiadať zodpovednú osobu z Okresného úradu o vysvetlenie, dokedy
sa majú pozemkové úpravy dokončiť, dokedy sa môžu prerokovávať námietky. Ak príde
k vykonávaniu zmien na kataster, občania nebudú môcť vykonávať predaj nehnuteľnosti alebo
zmeny vo vlastníckych vzťahoch, príde k uzamknutiu katastra našej obce.
U z n e s e n i e č. 32/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
ukladá
obecnému úradu požiadať Okresný úrad v Senici poľnohospodársky a lesný odbor o poskytnutie
vysvetlenia občanom ohľadom pozemkových úprav, ich ukončenia, uzatvorenia katastra.
Hlasovanie: 8
Celkom prítomných poslancov OZ:
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
p. Vépy – ako pokračujú práce na kaplnke, starosta hovoril s p. Jakubáčom, že v stredu na budúci
týždeň začne s prácami.
Ing. Lasica – hovoril, že niektoré prvky na kaplnke boli urobené dosť laicky, treba to urobiť
dôkladnejšie. Nenachádza sa na obecnom úrade fotodokumentácia z kaplnky, ako to bolo pôvodné.
Mali by sa osloviť občania, či nemajú fotografie.
Ing. Gronský – v skalickom múzeu pracuje p. Martin Hoferka z Unína, ktorý sa zaoberá drobnými
sakrálnymi stavbami v okrese, či aj on nemá nejaké fotografie.
starosta obce - hovoril, že pripravujeme žiadosť o nenávratný finančný príspevok z operačného
programu Životné prostredie , Prioritná os 2 Ochrana pred povodňami. Projekt „Petrova Ves –
protipovodňové úpravy na hone Boltizárka“. Jedná sa o vybudovanie rigolu medzi M. Bolebruchovou
a V. Máčalom. Celkové náklady na realizáciu projektu sú 22 372.- €. Obec sa podieľa
spolufinancovaním vo výške 5% z vlastných zdrojov. Poslanci s podaním žiadosti i spolufinancovaním
vo výške 1 118,60 € súhlasili.
U z n e s e n i e č. 33/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
súhlasí
s podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Životné prostredie,
Prioritná os 2, Ochrana pred povodňami, projekt „Petrova Ves – protipovodňové úpravy na hone
Boltizárka“, so spolufinancovaním vo výške 5% z vlastných zdrojov – 1 118,60 €.
Hlasovanie: 8
Celkom prítomných poslancov OZ:
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Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ing. Lasica - hovoril o potrebe opravy mostíka pred rod. domom č. súp. 115, rúra musí byť väčšia
priemer 400, lepšia by bola 500 mm.
Ďalej hovoril, že v najbližších dňoch prídu pracovníci Geodetiky Senica urobiť polohopisný
a výškopisný plán na lokalitu IBV pokračovanie budovania zóny pre výstavbu rodinných domov.
Zase cez obec prechádzajú kamióny, najmä v ranných hodinách cez soboty a nedele. Bolo by vhodné
zaslať podnet na Okresné riaditeľstvo v Skalici na previerku prejazdu nákladných automobilov cez
našu obec.
U z n e s e n i e č. 34/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
ukladá
obecnému úradu v Petrovej Vsi
požiadať OR PZ v Skalici previesť kontroly prejazdu nákladných automobilov.
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

14. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa prijalo uznesenia , ktorými
číslo 29/2014,30/2014 určuje
31/2014 schvaľuje
32/2014, 34/2014 ukladá
33/2014 súhlasí

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

Ing. Stanislav Lasica
zástupca starostu

Miroslav Pochylý
starosta obce

Michaela Vrbová overovateľ

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

Ján Polák

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

overovateľ

Mária Pochylá
zapisovateľka

