Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 18. septembra
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, Jozef Straka,
Vladimír Vépy, Michaela Vrbová
Ostatní prítomní:
Ing. Ivan Gronský – obecný kontrolór
Gabriela Vépyová – účtovníčka OcÚ
Mária Pochylá - zapisovateľka
Účasť občanov na zasadaní : 1
Ospravedlnený:
Dnešné zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi otvoril starosta obce Miroslav
Pochylý. Privítal prítomných poslancov OZ a oboznámil ich s programom zasadania.
Konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci 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 program schválili a riadili sa ním.
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6. Príprava Posedenia s dôchodcami
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2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda p. Michaela Vrbová,
členovia p. Alojz Cvečka a p. Vladimír Vépy. Za overovateľov zápisnice určil p. Alojza
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Cvečku a p. Vladimíra Vépyho. Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ
zo dňa 12.augusta 2014 bola overovateľmi overená bez pripomienok.
3. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení prijatých na zasadaní OZ 12. augusta previedol starosta obce Miroslav
Pochylý. Uznesením č. 29/2014 bol určený výkon funkcie starostu na volebné obdobie 20142018, počet volebných obvodov a počet volených poslancov bolo schválené v uznesení č.
30/2014. Zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 31/2014. V uznesení č. 32/2014 bolo
OÚ uložené požiadať pracovníka OU pozemkový odbor o vysvetlenie kedy budú ukončené
pozemkové úpravy v našej obci.
23. septembra OU Senica zvolal pracovné rokovanie, na ktorom budú poskytnuté nami
požadované informácie. Na budúcom zasadaní OZ bude starosta obce informovať poslancov.
Uznesenie č. 33/2014 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt „Protipovodňové
úpravy na hone Boltizárka“ bola podaná. Uznesenie č. 34/2014 obecný úrad upozornil OR
PZ Skalica o prejazd nákladnej dopravy cez našu obec.
4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne písomné ani ústne interpelácie.
5. Vyhlásenie voľby obecného kontrolóra
Obecnému kontrolórovi v našej obci Ing. Ivanovi Gronskému sa k 31.12.2014 skončí volebné
obdobie. Z toho dôvodu je potrebné vyhlásiť voľbu obecného kontrolóra. Pracovný úväzok
kontrolóra v našej obci je 0,125. OZ vyhlási voľbu 40 dní pred dňom konania volieb. Voľba
sa musí uskutočniť 60 dní pred ukončením funkčného obdobia. Oznam o výberovom konaní
tvorí prílohu zápisnice. Oznam bude vyvesený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce.
U z n e s e n i e č. 35/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
vyhlasuje
voľbu obecného kontrolóra v obci Petrova Ves. Uzávierka prihlášok je 15.10.2014.
Voľba sa uskutoční 30.októbra 2014.
Hlasovanie
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9 /Ing. Stanislav Lasica, Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Roman Guček, Mgr. Miriam
Hricová, Ján Polák, Jozef Straka, Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Príprava Posedenia s dôchodcami
Obecné zastupiteľstvo každoročne pripravuje pre dôchodcov stretnutie s občerstvením
a kultúrnym programom, v rámci mesiaca október úcty k starším. Termín konania 19.10 2014
alebo 26.10.2014 sa dohodne na kultúrnej komisii. S kultúrnym programom vystúpia deti zo
ZŠ a ZUŠ. Občerstvenie rolády a zákusok, káva, čaj.
U z n e s e n i e č. 36/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
súhlasí
s konaním Posedenia pre dôchodcov v mesiaci október v kultúrnom dome v Petrovej
Vsi.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
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Za: 9 /Ing. Stanislav Lasica, Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Roman Guček, Mgr. Miriam
Hricová, Ján Polák, Jozef Straka, Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Rôzne: Nájomná zmluva s RD Petrova Ves
Obec vlastní poľnohospodársku pôdu, ktorá je v užívaní RD Petrova Ves. RD pripravilo
nájomnú zmluvu. Starosta obe Miroslav Pochylý predložil zmluvu na posúdenie poslancom
OZ. Nájomnú zmluvu s RD Petrova Ves dostalo viacero našich spoluobčanov. Nájomná
zmluva je uzatvorená na 10 rokov, čo je veľmi dlhá doba u starších vlastníkov pôdy. Nedá sa
vypovedať. Treba nájomnú zmluvu dať posúdiť právnikovi, či je nájomca dostatočne
chránený.
U z n e s e n i e č. 37/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
doporučuje
starostovi obce dať posúdiť právnikovi nájomnú zmluvu s Roľníckym družstvom
Petrova Ves
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9 /Ing. Stanislav Lasica, Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Roman Guček, Mgr. Miriam
Hricová, Ján Polák, Jozef Straka, Vladimír Vépy, Michaela Vrbová/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. D i s ku s i a
V diskusii vystúpili:
Ing. Lasica hovoril, že tie rúry na mostíku pred rodinným domom pána Komorníka, ktoré sa
budú vymieňať by mali mať rozhodne priemer 500, prietok je o 100 % väčší.
p. Vépy - malo by sa upraviť priestranstvo pred kaplnkou, urobiť chodník pre mamičky
s kočíkmi od cesty k spoločnosti Azoter.
Odpovedal starosta obce, že sa bude robiť úprava, ale v tomto daždivom počasí sa to nedá.
p. Vrbová – mali by sme pristúpiť k úpravám v KD, tie WC pánske prerobiť, lebo je to
nedôstojné.
p. Hricová – z miestnosti pre hasičov a súčasné dámske WC prerobiť.
Ing. Lasica – hovoril, že posúdi možnosti, urobí náčrt, ako by sa dali sociálne zariadenia
upraviť.
p. Polák - mal by sa požiadať SVP o vyčistenie priehrady, lebo sa zanáša potok do obce
p. Beňa – či by sa nemal požiadať SPP o možnosť výmeny plynového potrubia
odpovedal starosta, že sme už viacej krát prerokovávali túto možnosť s predstaviteľmi SPP,
ale nemajú zatiaľ našu obec v pláne. V poslednom čase ubudli úniky plynu, cesty sa
nerozkopávajú.
9. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa18. septembra 2014 prijalo
uznesenia , ktorými
číslo 35/2014 vyhlasuje
číslo 36/2014 súhlasí
číslo 37/2014 doporučuje
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10. 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

Vladimír Vépy overovateľ

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

Alojz Cvečka

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

Mária Pochylá
zapisovateľka

overovateľ

