Zápisnica

z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 12.
decembra 2014 v Kultúrnom dome v Petrovej Vsi
__________________________________________________________________________
Prítomní:
 Miroslav Pochylý, starosta obce
 Ing. Stanislav Lasica, zástupca starostu,
 Štefan Beňa, Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ján Polák,
Vladimír Ondráš, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy,
Ostatní prítomní:
 Mária Janíková predsedníčka miestnej volebnej komisie
 Gabriela Vépyová – účtovníčka OcÚ
 Mária Pochylá - zapisovateľka

Účasť občanov na zasadaní : 60
Ustanovujúce zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi otvoril doterajší starosta obce
Miroslav Pochylý. Privítal všetkých prítomných, novozvoleného starostu obce, doterajších
poslancov OZ i novozvolených poslancov OZ. V komunálnych voľbách bolo zvolených 9
poslancov OZ a starosta obce.

P R O G R A M:
1. Určenie zapisovateľa
2. Oznámenie o výsledku volieb
3. Odovzdanie osvedčení o zvolení
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
7. Určenie zapisovateľa
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Doterajší starosta obce p. Miroslav Pochylý určil za zapisovateľku p. Máriu Pochylú.
Oznámenie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce
Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Mária Janíková oznámila výsledky volieb do
orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali 15.11.2014. Konštatovala, že zákon o voľbách do
orgánov samosprávy obcí č. 346/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov nebol porušený.
Za starostu obce bol právoplatne zvolený p. Štefan Beňa s počtom hlasov 403. Druhý kandidát
Jarmila Straková získala 227 hlasov. Za poslancov OZ boli právoplatne zvolení: Mgr. Miroslav
Jakubáč, Štefan Beňa, Ján Polák, Miroslav Pochylý, Vladimír Vépy, Ing. Marcel Polesňák,
Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír Ondráš.
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov OZ: Peter Chňupka, Roman Guček,
Andrej Ondráš, Michaela Vrbová, Alojz Cvečka, Mgr. Ivona Valentovičová, Igor Kubina, Ing.
Katarína Kotvanová, Hana Kumpanová.

Odovzdanie osvedčení o zvolení
Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Mária Janíková odovzdala zvolenému starostovi
obce Štefanovi Beňovi osvedčenie o zvolení za starostu. Všetkým zvoleným poslancom
obecného zastupiteľstva odovzdala osvedčenie o zvolení za poslanca OZ.
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
sa môže starosta obce ujať svojej funkcie zložením sľubu. Doterajší starosta obce Miroslav
Pochylý prečítal sľub starostu obce. Novozvolený starosta obce Štefan Beňa sľub potvrdil
svojím podpisom a podaním ruky. Doterajší starosta obce Miroslav Pochylý mu odovzdal
insígnie a vedenie ustanovujúceho zasadania. Po zložení sľubu novozvolený starosta obce
Štefan Beňa vyhlásil, že sa vzdáva mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. Následne
predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Mária Janíková odovzdala osvedčenie o zvolení za
poslanca prvému náhradníkovi p. Petrovi Chňupkovi.
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Starosta obce Štefan Beňa prečítal sľub poslancov obecného zastupiteľstva. Všetci
novozvolení poslanci OZ svojím podpisom potvrdili zloženie zákonom predpísaného sľubu bez
výhrad.
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Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Starosta obce p. Štefan Beňa vo svojom príhovore poďakoval všetkým, ktorí mu dali dôveru
v nedávnych komunálnych voľbách, ale i všetkým ostatným, ktorí prišli k voľbám, čo svedčí
o tom, že im budúcnosť našej obce nie je ľahostajná. Čaká nás veľa práce počnúc budovaním
chodníkov, opravou kultúrneho domu, skrášlením verejných priestranstiev, cintorína,
výstavbou zberného dvora.
Povzbudil poslancov OZ, aby podnety od občanov, ale i vlastné zistenia pružne predkladali
starostovi a obecnému zastupiteľstvu, aby sa problémy operatívne riešili.
Určenie overovateľov zápisnice
Starosta obce Štefan Beňa za overovateľov zápisnice určil p. Miroslava Pochylého a p. Mgr.
Miroslava Jakubáča.
Konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva, takže zasadanie OZ je
spôsobilé rokovať a prijímať uznesenia.
Schválenie programu ustanovujúceho zasadania
1. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie.
2. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadania obecného zastupiteľstva.
3. Návrh na zriadenie komisií, určenie ich náplní práce a voľba ich predsedov.
4. Určenie platu starostu obce.
5. Diskusia.
6. Rekapitulácia uznesení.
7. Záver.
Poslanci obecného zastupiteľstva navrhovaný program schválili a riadili sa ním.
1. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zlúčenie volebnej a mandátovej komisie do jednej. Poslanci
OZ schválili vytvorenie spoločnej mandátovej a volebnej komisie.
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Za jej členov navrhol poslancov OZ: predseda - Ing. Stanislav Lasica, členovia - Ján Polák
a Vladimír Ondráš.
Členovia spoločnej mandátovej a volebnej komisie boli jednohlasne zvolení.
Za členov návrhovej komisie navrhol poslancov OZ: predseda p. Mgr. Miriam Hricová,
členovia Ing. Marcel Polesňák a Vladimír Vépy.
Členovia návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení.
2. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadania obecného zastupiteľstva
Starosta obce Štefan Beňa navrhol p. Mgr. Miriam Hricovú, aby bola poverená zvolávaním
a vedením zasadaní OZ v prípadoch, ak:
-

starosta nezvolá rokovanie OZ v minimálnom intervale 1x za 3 mesiace;

-

ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť rokovanie, vedie rokovanie ten, kto ho
zvolal;

-

ak starosta nezvolá zasadnutie na žiadosť najmenej tretiny poslancov do 15 dní, termín
rokovania je 15. pracovný deň od doručenia žiadosti.

Poslanci OZ poverili Mgr. Miriam Hricovú zvolávať zasadania OZ v prípadoch, ako boli vyššie
uvedené.
3. Návrh na zriadenie komisií, určenie ich náplní práce a voľba ich predsedov
Starosta obce predložil návrh na zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve. Jednotlivé
komisie boli navrhnuté na základe doterajšej práce a potrieb obecného zastupiteľstva. Navrhol
zriadiť tieto komisie:


Komisia pre nakladanie s majetkom obce, financie a rozpočet

Náplň práce:
-

posudzovanie žiadostí a návrhov na predaj, kúpu, zámenu, prenájom a iné nakladanie
s nehnuteľným majetkom obce (pozemky, stavby, nebytové priestory);

-

predkladá návrhy ekonomického zhodnotenia nehnuteľného a hnuteľného majetku
obce;
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-

spolupracuje s hlavným kontrolórom obce pri kontrole plnenia uznesení OZ týkajúce sa
majetku obce a nakladania s finančnými prostriedkami obce;

-

spolupracuje s OcÚ pri príprave, plnení a zmenách rozpočtu obce, programovom
rozpočtovaní;

-

monitoruje plnenie rozpočtu, ročné hospodárenie obce a organizácií v jej
zriaďovateľskej pôsobnosti

Za jej predsedu navrhol p. Jána Poláka.
Poslanci OZ schválili zriadenie tejto komisie, určili jej náplň práce a zvolili za predsedu Jána
Poláka.



Komisia pre výstavbu, energetiku a dopravu

Náplň práce:
-

rieši problematiku súvisiacu s regionálnym rozvojom, cestovným ruchom, turizmom a
propagáciou obce;

-

podieľa sa na konceptoch územnoplánovacej dokumentácie - prerokováva a navrhuje
pripomienky a podnety k tomuto návrhu;

-

spolupracuje so stavebným úradom obce pri schvaľovaní územných, stavebných a iných
rozhodnutí stavebného charakteru;

-

posudzuje návrhy na investičné zámery obce, resp. investičné zámery iných subjektov
na území obce;

-

posudzuje prípadné návrhy strategických stavieb na území obce;

-

posudzuje a kontroluje investičnú činnosť na území obce (stavby realizované pod
investorstvom obce, stavby rôznych podnikateľských subjektov, fyzických osôb s
možnosťou podnikania ), a to z hľadiska schváleného územného plánu obce a tiež z
hľadiska ich vplyvu na životné prostredie, ochranu prírody, krajiny, ovzdušia, ochranu
vôd, ako i urbanistického, architektonického a technického riešenia stavby;

-

posudzuje a kontroluje umiestnenie reklamných, informačných a propagačných tabúľ
na území obce z hľadiska ich vhodnosti umiestnenia, výtvarného riešenia a potreby
informovanosti občanov;

-

prerokúva požiadavky na záber verejných priestranstiev s ich následným využívaním
z hľadiska schválenej územnoplánovacej dokumentácie;
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-

predkladá iniciatívne návrhy na rozvoj dopravy a miestnych komunikácií;

-

posudzuje návrhy na rozvoj verejného osvetlenia.

Za jej predsedu navrhol p. Ing. Stanislava Lasicu.
Poslanci schválili zriadenie tejto komisie, určili jej náplň práce a za predsedu zvolili Ing.
Stanislava Lasicu.



Komisia pre sociálne veci, školstvo, kultúru a šport

Náplň práce:
-

spolupôsobí pri koordinácii kolektívu školských zariadení a organizácií na území obce
pri zabezpečovaní rozvoja kultúry v obce;

-

posudzuje návrhy na ochranu kultúrnych pamiatok, správu a údržbu miestnych
historických pamiatok;

-

vyjadruje sa k činnosti obce, ktorá zabezpečuje celoobecné kultúrno - spoločenské
podujatia;

-

spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie kultúry;

-

pripravuje kalendár kultúrnych a spoločenských podujatí v obci;

-

vyjadruje sa k činnosti školských a predškolských zariadení na území obce;

-

vyjadruje sa ku koncepcii predškolských a školských zariadení;

-

vyjadruje sa k verejným záujmom a záujmom rodičov a pedagógov v oblasti výchovy
a vzdelávania;

-

predkladá návrhy na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb
poskytovaných v školách, alebo v školských zariadeniach;

-

predkladá návrhy na finančné zabezpečenie kultúrnych podujatí;

-

posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu v obci;

-

spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých športových klubov, školských zariadení a
organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja telesnej kultúry a športu v obci;

-

posudzuje návrhy na rozvoj masovej telesnej kultúry;

-

vyjadruje sa k činnosti športových zariadení na území obce;

-

vyjadruje sa k činnosti obce pri zabezpečovaní organizovanej i neorganizovanej,
individuálnej a skupinovej činnosti súvisiacej s telesnou výchovou, športovou,
turistickou a pohybovo – rekreačnou aktivitou občanov;

-

spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií rozvoja športu;
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-

pripravuje kalendár športových podujatí v obci;

-

aktivizuje mládež do rôznych krúžkov a zapája ich do činnosti v obci;

-

samostatne organizuje, resp. participuje pri usporadúvaní športových podujatí na území
obce;

-

predkladá návrhy na finančné zabezpečenie športových podujatí;

-

sleduje stav, udržiavanie a celkové využitie športových zariadení v obci.

Za jej predsedu navrhol Mgr. Miriam Hricovú.
Poslanci OZ schválili zriadenie tejto komisie, určili jej náplň práce, za predsedu zvolili Mgr.
Miriam Hricovú.


Komisia na ochranu verejného poriadku

Náplň práce:
-

rieši sťažnosti a podnety občanov, odporúča starostovi obce uplatnenie sankcií v prípade
porušenia právnych noriem a navrhuje výšku pokuty;

-

na návrh starostu obce, ale aj z vlastného podnetu prejednáva priestupky na úseku
verejného poriadku;

-

podáva návrhy k eliminovaniu negatívnych javov v obci;

-

prerokúva v spolupráci s policajným zborom bezpečnostnú situáciu v obci;

-

rieši problémy odpadového hospodárstva – navrhuje sankcie a pokuty, prerokúva
priestupky;

-

kontroluje užívanie verejných priestranstiev;

-

preveruje a kontroluje dodržiavanie poriadku počas verejných podujatí, predaj
a podávanie alkoholických nápojov a cigariet mladistvým, dodržiavanie záverečných
hodín v obchodoch, v reštauráciách, baroch a pohostinstvách, dodržiavanie podmienok
ambulantného predaja;

-

prerokúva ďalšie úlohy z uznesení OZ;

-

vykonáva kontrolu čistoty a poriadku v obci, upozorňuje na zistené nedostatky občanov
v zariadeniach obchodov a služieb, reštaurácií a pohostinstiev, školských zariadení a
ďalších organizácií pôsobiacich na území obce;

-

prešetruje sťažnosti a podania v rámci spolunažívania občanov a susedských vzťahov a
prerokúva ich na zasadnutí komisie najmä z hľadiska urovnania sporu a dosiahnutia
zmieru;
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-

predkladá iniciatívne návrhy na riešenie otázok v oblasti verejného poriadku v obci
a plní ďalšie úlohy smerujúce k prevencii a upevňovaniu výchovného vplyvu na mládež
a občanov obce.

Za jej predsedu navrhol Mgr. Miroslava Jakubáča.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zriadenie tejto komisie, jej náplň práce, za jej predsedu zvolilo
Mgr. Miroslava Jakubáča.



Komisia pre životné prostredie, obchod a služby

Náplň práce:
-

prerokováva návrhy VZN s problematikou programu odpadového hospodárstva,
iniciuje ich zmeny a dodatky, kontroluje dodržiavanie VZN v časti vlastných
kompetencií;

-

rieši problematiku súvisiacu s regionálnym rozvojom, cestovným ruchom, turizmom a
propagáciou obce v nadväznosti na legislatívu ochrany prírody a krajiny;

-

podporuje environmentálne aktivity na území obce;

-

posudzuje a kontroluje investičnú činnosť na území obce (stavby realizované pod
investorstvom obce, stavby rôznych podnikateľských subjektov, fyzických osôb s
možnosťou podnikania ), a to z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie, ochranu
prírody, krajiny, ovzdušia, ochranu vôd, ako i urbanistického, architektonického a
technického riešenia stavby,

-

posudzuje a kontroluje umiestnenie reklamných, informačných a propagačných tabúľ
na území obce z hľadiska ich vhodnosti umiestnenia, výtvarného riešenia a potreby
informovanosti občanov;

-

preveruje a kontroluje dodržiavanie poriadku počas verejných podujatí, predaj
a podávanie alkoholických nápojov a cigariet mladistvým, dodržiavanie záverečných
hodín v obchodoch, v reštauráciách, baroch a pohostinstvách, dodržiavanie podmienok
ambulantného predaja;

-

spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia;

-

spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene.

Za jej predsedu navrhol Ing. Marcela Polesňáka.
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Obecné zastupiteľstvo schválilo zriadenie tejto komisie, určilo jej náplň práce, za jej predsedu
zvolilo Ing. Marcela Polesňáka.
Vzhľadom k tomu, že na dnešnom zasadaní neboli zvolení členovia jednotlivých komisií,
poslanci OZ sa po dohode so starostom obce rozhodli, že predsedovia komisií do konca januára
2015 predložia návrhy členov z radov poslancov a odborníkov obyvateľov obce.
4. Určenie platu starostu obce
Funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. Výkon tejto
funkcie je nezlučiteľný s funkciami podľa osobitného predpisu 2) a s výkonom práce
zamestnanca obce. Starosta sa počas výkonu funkcie na účely zdravotného poistenia,
nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia, podpory v nezamestnanosti a platenia
príspevku na poistenie v nezamestnanosti posudzuje ako zamestnanec v pracovnom pomere.
Plat patrí starostovi obce odo dňa zloženia predpísaného sľubu.
Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro
nahor.
Starostovia sa na účely posudzovania platu

zaraďujú do platových skupín podľa počtu

obyvateľov obce. Naša obec mala k 31.12. 2013 1103 obyvateľov, koeficient pre tento počet
obyvateľov je 1,98 násobok.
Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat
rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.
Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve v uplynulom roku dosiahla
824 eur x koeficient 1,98 = 1631,52 €, zaokrúhlene na 1632.- €
Plat starostu odsúhlasený obecným zastupiteľstvom podľa § 3 ods. 1 musí byť v zápisnici zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva uvedený v presnej výške stanovenej v eurách.
Poslanci OZ schválili plat starostu vo výške 1632.- €.

5. Diskusia
V diskusii vystúpili:
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-

Ing. Stanislav Lasica:

informoval, že z dôvodu ukončenia pozemkových úprav a ich zápisu bude od 9. februára 2014
na Okresnom úrade v Skalici katastrálny odbor zastavený zápis do katastra nehnuteľností na
dobu 90 dní v katastrálnom území našej obce a Primoravské lúky. Kto má záujem predávať
nehnuteľnosť alebo nakupovať, je potrebné, aby tak urobil do tohto termínu. Potom to bude
možné až po 9. máji 2015.
Ďalej hovoril, aby sa poslancom zasielali e-mailovou poštou zápisnice zo zasadaní obecného
zastupiteľstva po podpísaní overovateľmi.
-

starosta obce:

hovoril, že obecné zastupiteľstvo si musí určiť priority, harmonogram prác a akcií, ktoré sa
budú realizovať v roku 2015.
Ďalej pozval všetkých prítomných na adventný koncert dychovej hudby Búranka, ktorý sa bude
konať v sobotu 13.12.2014 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Petrovej Vsi.
6. Rekapitulácia uznesení
Poverený člen návrhovej komisie Ing. Marcel Polesňák predložil rekapituláciu uznesení
prijatých Obecným zastupiteľstvom v Petrovej Vsi na svojom ustanovujúcom zasadaní dňa 12.
decembra 2014:
 uznesenie číslo 1 A/2014 berie na vedomie
 uznesenie číslo 1 B/2014 konštatuje
 uznesenie číslo 2/2014 poveruje
 uznesenie číslo 3 A/2014, 3 D/2014, 3 G/2014, 3 J/2014, 3 M/2014 zriaďuje
 uznesenie číslo 3 B/2014, 3 E/2014, 3 H/2014, 3 K/2014, 3 N/2014 určuje
 uznesenie číslo 3 C/2014, 3 F/2014, 3 I/2014, 3 L/2014, 3 O/2014 volí
 uznesenie číslo 4/2014 ukladá
 uznesenie číslo 5/2014 určuje
7. Záver
Pred záverom rokovania starosta obce Štefan Beňa poďakoval bývalému starostovi Miroslavovi
Pochylému za jeho doterajšiu prácu v prospech obyvateľov našej obce.
Týmto boli prerokované všetky body programu, starosta obce Štefan Beňa poďakoval
prítomným za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil. Zaželal všetkým prítomným
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príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa, zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov
v novom roku.

Štefan Beňa
starosta obce

Miroslav Pochylý

overovateľ

Mgr. Miroslav Jakubáč

Mária Pochylá
zapisovateľka

overovateľ
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