Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 11.apríla 2016
v zasadačke Obecného úradu v Petrovej Vsi

Prítomní:
Štefan Beňa - starosta obce
Mgr. Miriam Hricová - zástupca starostu,
Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Miroslav
Pochylý
Ostatní prítomní:
Ing. Ivan Gronský – obecný kontrolór
Gabriela Vépyová – účtovníčka OcÚ
Mária Pochylá - zapisovateľka
Ospravedlnení: Ing. Stanislav Lasica, Peter Chňupka, Vladimír Vépy
Účasť občanov na zasadaní OZ : 5
Dnešné zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi otvoril starosta obce Štefan Beňa.
Privítal prítomných poslancov OZ, ostatných prítomných 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. Navrhol doplnenie programu
do bodu Rôzne : Návrh Zmluvy o výkone Mestskej polície Skalica na Svätodušnom jarmoku,
Jaroslav Kralovič, Petrova Ves 116 – žiadosť o odpredaj parc. č. 3437 a Jozef Sokol, Petrova
Ves 257 – žiadosť o odpredaj časti verejného priestranstva parc. č. 5831 cca vo výmere 405
m2 .
P R O G R A M:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Interpelácie poslancov
5 Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu obce Petrova Ves za rok
2015
6. Plnenie rozpočtu Obce Petrova Ves k 31.12.2015
7. Žiadosť Únie žien Petrova Ves o dotáciu z rozpočtu obce Petrova Ves na rok
2016
8. Žiadosť o poskytnutie NFP na zateplenie MŠ
9. Ponuka na prenájom pozemku - Patrícia Hikertsbergerová, Skalica
10. Rôzne: a. Návrh Zmluvy o výkone Mestskej polície Skalica na Svätodušnom

jarmoku
b. Jaroslav Kralovič, Petrova Ves 116 - žiadosť o odpredaj parc. č.
3437
c. Jozef Sokol, Petrova Ves 257 – žiadosť o odpredaj časti ver. priestr.
parc. 5831
11. D i s k u s i a
12. Rekapitulácia uznesení
13. Záver
Poslanci OZ doplnenie programu schválili a riadili sa ním.
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov: 6
Za: 6 /Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav
Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák /
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda Ing. Marcel Polesňák,
členovia Mgr. Vladimír Ondráš a Mgr. Miroslav Jakubáč. Za overovateľov zápisnice určil
Ing. Marcela Polesňáka a Mgr. Vladimíra Ondráša. Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica
zo zasadania OZ zo dňa 01.marca 2016 bola overovateľmi overená bez pripomienok. Za
zapisovateľa určil p. Máriu Pochylú.
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov: 6
Za: 6 /Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav
Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Kontrola uznesení
Starosta obce vykonal kontrolu uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 01.03.2016. V
uznesení č. 1/2016 OZ zobralo na vedomie správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok
2015. Uznesenie č. 2/2016 OZ schválilo správu ústrednej inventarizačnej komisie.
Uzneseniami č. 3-6/2016 boli schválené dotácie: Jednota dôchodcov 400.- €, DHZ 1200.-€,
Poľovnícke združenie vlastníkov pôdy 400.- €, ŠK Petrova Ves 6000.- €. Zmluvy sú
vypracované, po podpísaní budú zverejnené. Predaj časti verej. priestranstva manž.
Polesňákovým bol schválený v uznesení č. 7/2016, výpis z uznesenia bol odoslaný, kúpna
zmluva bola podpísaná starostom obce. V uznesení č. 8/2016 boli schválení nájomníci do
uvoľnených bytov: 3-izbový byt – Jakub Kuthan a Slavomíra Hrubšová, byt bol odovzdaný.
2-izbový byt - Ján Kastler a Viera Hechtová , byt bol odovzdaný. Uznesenie č. 9/2016 - nebol
schválený odpredaj časti ver. priestr. p. Škápikovi, uznesenie č. 9/2016 – OZ schválilo
podanie žiadosti o NFP na zberný dvor odpadov, spoluúčasť obce vo výške 11250.- €.
Uznesenie č. 11/2016 - bol schválený zámer podať žiadosť o NFP na zateplenie budovy MŠ.
Uznesenie č. 12/2016 - bolo uložené požiadať Správu CHKO Malacky o posúdenie
zdravotného stavu pagaštanov pri cintoríne. Žiadosť bola zaslaná, správa prišla v piatok, bude
odovzdaná komisii pre životné prostredie. OZ v uznesení č. 13/2016 súhlasilo s výstavbou
polyfunkčného domu p. Tadeáša Pöštényiho v areáli RD Petrova Ves. OZ v uznesení č.
14/2016 neprejavilo záujem o kúpu časti par. 4910 od vlastníka H&H Agrar.
4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne ústne ani písomné interpelácie.

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu obce Petrova Ves za rok 2015
Ing. Gronský, hlavný kontrolór našej, obce predložil svoje stanovisko k plneniu rozpočtu na
rok 2015. Vo svojom stanovisku odporúča poslancom schváliť plnenie rozpočtu tak, ako bol
predložený. Príjmy boli plnené na 99,54 %, výdavky na 97,23 %. 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. 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. 15/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu a čerpaniu rozpočtu obce za rok 2015
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov: 6
Za: 6 /Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav
Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Plnenie rozpočtu Obce Petrova Ves k 31.12.2015
Účtovníčka OcÚ p. Gabriela Vépyová predložila poslancom OZ plnenie a čerpanie rozpočtu
za rok 2015. Rozpočet k 1.1.2015 bol schválený vyrovnaný: príjmy celkom vo výške
444 029.- €, celkové výdavky vo výške 444 029.- €. V priebehu roka sa robilo päť zmien
rozpočtu. Po zmenách boli príjmy celkom vo výške 665085,72 € a výdavky vo výške
630 772,70 €. Správa o plnení rozpočtu bola predložená písomne a tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Ing. Polesňák – prečo sú niektoré položky uvedené viackrát a pod tým istým kódom, napr.
všeobecný materiál 13 920, na čo sa použili tieto finančné prostriedky
p. Vépyová – sú to jednotlivé strediska, obecný úrad, základná škola, materská škola, materiál
vo výške 13 920 je vývoz odpadu.
Ing. Gronský - štruktúra členenia v podmienkach verejnej správy je to podľa zákona – prvý
oddiel obecný úrad, verejná zeleň, ZŠ, MŠ atď.
p. Vépyová – vysvetlenia k rozpočtu môže podať kedykoľvek na obecnom úrade.
Mgr. Jakubáč – všetko je kontrolované hlavným kontrolórom, vykonáva sa audit.
Poslanci plnenie rozpočtu schválili.
U z n e s e n i e č. 16/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
plnenie rozpočtu k 31.12.2015
Príjmy
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
príjmové
Spolu

Rozpočet po 5. zmene
k 31.12.2015
597 525,27
24 367,30
43 193,15

Plnenie
k 31.12.2015
594 793,73
18 230,74
36 348,87

665 085,72

649 373,34

Výdavky

Rozpočet po 5.
zmene k 31.12.2015
550 719,66
50 766,00
29 287,04

Plnenie
K 31.12.2015
535 475,27
27 512,28
28 475,84

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Spolu
630 772,70
591 463,39
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov: 6
Za: 6 /Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav
Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Petrova Ves na rok 2016 - Únia žien Petrova Ves
Do konca marca 2016 si podala žiadosť o dotáciu i Základná organizácia Únie žien Petrova
Ves vo výške 300.- €. Peniaze chce použiť na organizovanie rôznych kurzov pre ženy skrášľovacích, gastronomických, aranžovacích a pod.
Ing. Polesňák - suma nie je veľmi vysoká, veľa kurzov sa asi neurobí.
Mgr. Hricová – majú nové vedenie, chcú najprv vyskúšať záujem
Poslanci OZ schválili dotáciu vo výške 300.- €.
U z n e s e n i e č. 17/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
1. schvaľuje
dotáciu z rozpočtu obce Únii žien v Petrovej Vsi vo výške 300.- €
2. ukladá
Obecnému úradu
spracovať zmluvu o poskytnutí dotácie s uvedením účelu jej použitia
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov: 6
Za: 6 /Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav
Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Žiadosť o poskytnutie NFP na zateplenie MŠ
Na minulom zasadaní OZ bol schválený zámer podania žiadosti o NFP na zateplenie MŠ.
Boli oslovené tri spoločnosti. Najvýhodnejšia cenová ponuka prišla od spoločnosti
Regionálne poradenská spoločnosť so sídlom v Banskej Bystrici. Výška odmeny je 2000,- €.
Odmena pri úspešnom podaní je vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov projektu.
Bol spracovaný rozpočet na zateplenie, kde celkové náklady prestavujú 131 988,23 €,
spolufinancovanie obce vo výške 5 %.
Ing. Polesňák - z čoho sa zaplatia tie náklady
Mgr. Jakubáč - je to spolu 10 % z celkových nákladov
Mgr. Ondráš - vnútorne nesúhlasí s výškou odmeny pri úspešnom podaní
Ing. Polesňák - za vypracovanie žiadosti je to dosť veľká odmena, ale je to bežné, lobistické
firmy nepracujú zadarmo
p. Polák – dá sa rozdeliť zmluva
Ing. Polesňák – odkiaľ sú spoločnosti, ktoré podali ponuky
Ing. Gronský – vytvára sa tým korupčné prostredie, ale obec nie je inak schopná získať
finančné prostriedky

Ing. Polesňák – máme referencie, aké dotácie tieto spoločnosti vybavili.
Mgr. Jakubáč – je to v súlade so zákonom.
Starosta obce zopakoval najnižšiu ponuku: Regionálna poradenská spoločnosť Banská
Bystrica, 2000 € za spracovanie ponuky + 5 % pri úspešnom podaní žiadosti.
p. Polák – obec nemá dostatok vlastných zdrojov na prefinancovanie celého projektu.
Zateplenie MŠ je potrebné, súhlasí s ponukou.
Ing. Polesňák – je enormný rozdiel v nákladoch na vykurovanie v MŠ a ZŠ, je potrebné
zateplenie.
U z n e s e n i e č. 18/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Zmluvu o službách so spoločnosťou Regionálna poradenská spoločnosť s.r.o. Banská
Bystrica, kde odmena za spracovanie predstavuje sumu 2000.- € , po získaní dotácie
odmena vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov projektu.
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov: 6
Za: 5 /Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel
Polesňák, Ján Polák/
Proti: 0
Zdržal sa: 1 /Mgr. Vladimír Ondráš/
U z n e s e n i e č. 19/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
spoluúčasť obce vo výške 5 % - 6600.- €. Z celkových nákladov projektu.
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov: 6
Za: 5 /Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel
Polesňák, Ján Polák/
Proti: 0
Zdržal sa: 1 /Mgr. Vladimír Ondráš/
9. Ponuka na prenájom pozemku - Patrícia Hikertsbergerová, Skalica
Pani Patrícia Hikertsbergerová, bytom Skalica je vlastníčkou nehnuteľnosti v k.ú. Petrova Ves
parc. reg. „C“ č. 802/43 vo výmere 7932 m2. Parcela sa nachádza v areáli RD Petrova Ves.
Má vhodnú prístupovú cestu. Ponúkaná cena 1.- € na rok.
Starosta obce – pozemok by sa dal využiť na skladovanie konárov, miesto, kde ich
momentálne skladujeme, nie je náš pozemok. Bol by to tiež priestor na dočasné uloženie
drobného stavebného odpadu, ak by sme mali väčšie množstvo, môže sa objednať pojazdná
drtička, materiál sa dá použiť na cesty.
Mgr. Jakubáč – nemá tento pozemok v nájme RD?
p. Pochylý – tento pozemok zakúpil p. Krajíček
Ing. Polesňák - nerobí sa tam žiadna činnosť, na ako dlho má záujem prenajať pozemok –
min. na 5 rokov, prípadne na ďalších 5 rokov
p. Polák – ak pozemok obec upraví, investuje finančné prostriedky, treba zabezpečiť, aby
potom majiteľka od zmluvy neustúpila.
starosta obce - obec nemá vo svojom vlastníctve takýto pozemok, orná pôda, ktorú vlastnila,
bola použitá pri pozemkových úpravách na poľné a prístupové cesty.
U z n e s e n i e č. 20/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e

dlhodobý prenájom pozemku parc. reg. „C“ č. 802/43 vo výmere 7932 m2 od Patrície
Hikertsbergerovej, bytom Skalica, za 1.- € za rok minimálne na dobu 5 rokov
s možnosťou predĺženia ďalších 5 rokov.
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov: 6
Za: 6 /Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav
Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. Rôzne: a. Návrh Zmluvy o výkone Mestskej polície Skalica na Svätodušnom
jarmoku
Každoročne organizátorom počas Svätodušného jarmoku vypomáhajú členovia Mestskej
polície v Skalici, najmä pri usporiadaní stánkov predávajúcich a následne pri inkasovaní
poplatkov. Táto spolupráca podlieha schváleniu Mestského zastupiteľstva v Skalici.
V zmluve sa špecifikuje počet členom polície, miesto výkonu ich služby.
p. Polák - asistencia členov polície je potrebná.
Poslanci OZ zmluvu schválili.
U z n e s e n i e č. 21/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Zmluvu o spolupráci pri výkone úloh Mestskej polície v Skalici na Svätodušnom
jarmoku.
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov: 6
Za: 6 /Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Vladimír Ondráš , Miroslav
Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b. Jaroslav Kralovič, Petrova Ves 116 - žiadosť o odpredaj parc. č. 3437
Pán Jaroslav Kralovič, bytom Petrova Ves 116, požiadal OZ o odkúpenie parc. reg. „C“ č.
3437 vo výmere 227 m2. Pri spracovaní GP bolo zistené, že táto parcela je vo vlastníctve
obce. Parcela č. 3437 tvorí súčasť dvora, nachádza sa medzi dvomi parcelami, ktorých je
vlastníkom.
Rodina Kralovičová užíva tento pozemok odnepamäti. Starosta navrhol posudzovať tento
odpredaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 8 písm. e. Na zasadaní OZ
bola schválená predajná cena verejných priestranstiev vo výške 3,50 €. Zámer predaja
obecného majetku bude zverejnený na webovej stránke obce a úradnej tabuli obce.
U z n e s e n i e č. 22/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
odpredaj parc. reg. „C“ č. 3437 vo výmere 227 m2, podľa § 9a odst. 8 písm. e. z dôvodu
hodného osobitného zreteľa. Cena za m2 - 3,50 € . Zámer bude zverejnený na úradnej
tabuli obce a webovej stránke obce.
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov: 6
Za: 6 /Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Mgr.Vladimír Ondráš ,Miroslav
Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

c. Jozef Sokol, Petrova Ves 257 – žiadosť o odpredaj časti verejného
priestranstva parc. 5831
O odpredaj časti verejného priestranstva požiadal p. Jozef Sokol, bytom Petrova Ves 257. Ide
sa o priestranstvo v susedstve jeho rodinného domu a prečerpávacej stanice parc. reg. „C“ č.
5831.
Predmetnú parcelu udržiava už 37 rokov.
p. Polák – okolo zariadenia – prečerpávacej stanice je ochranné – manipulačné pásmo.
Ing. Polesňák – tento odpredaj by mala najprv posúdiť stavebná komisia.
U z n e s e n i e č. 23/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
ukladá
Komisie pre výstavbu, dopravu a energetiku pri OZ
posúdiť možnosť odpredaja časti verejného priestranstva parc. č. 5831 p. Jozefovi
Sokolovi, bytom Petrova Ves 257.
Termín: do 15.05.2016
Zodpov.: komisie pre výstavbu, dopravu
a energetiku
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov: 6
Za: 6 /Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Vladimír Ondráš ,Miroslav
Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

11. D i s k u s i a
Ing. Polesňák – či prišiel posudok zo Správy CHKO Malacky, tiež sa pýtal, či prebehlo
stretnutie komisie pre výstavbu a kultúrnej komisie na posúdenie možnosti vybudovania street
wourkoutového ihriska
starosta obce – posúdenie stavu pagaštanov pri cintoríne prišlo v piatok, bude odovzdané po
zasadaní OZ predsedovi komisii pre životné prostredie.
Mgr. Hricová – stretnutie sa zatiaľ neuskutočnilo, bolo by vhodné pozvať na stretnutie i tých
chlapcov, ktorí cvičia, aby sa vyjadrili, aké majú predstavy a tiež nakoľko sa chcú
svojpomocne podieľať na vybudovaní ihriska
p.Véypová – máte vytypované nejaké vhodné miesto
Ing. Polesňák – bývalé smetisko oproti autodielni
starosta obce – tento pozemok nie je vo vlastníctve obce
Ing. Polesňák – alebo priestranstvo po odstránenej stodole, tam by bolo vhodné jeho
umiestnenie. Nie je to ideálne miesto na detské ihrisko, lebo nie je dostatočne pod dozorom
a je tu riziko nevhodného používania, poškodzovania mládežou
Mgr. Jakubáč – ako je to v obci so separáciou použitého kuchynského oleja
starosta obce – v dvore OcÚ je nádoba, kde sa použitý olej zbiera, občan ho môže priniesť
Ing. Polesňák – pri odbočke na Unín je železné zábradlie zasahujúce do telesa cesty, ohrozuje
účastníkov cestnej motorovej dopravy, treba požiadať Správu a údržbu ciest o jeho
odstránenie alebo úpravu.
starosta obce – má na budúci týždeň stretnutie s. p. Olejníkom, riaditeľom správy a údržby
ciest v Senici, bude ho informovať.
p. Polák – oprava plynu na spodnej ulici pred rod. domom č. súp. 225 trvá veľmi dlho
starosta obce – má informáciu, že pre nich vyrábajú nejakú súčiastku, malo to byť ukončené
do konca marca. Kontrolu rozkopávok štátnych ciest vykonáva OÚ odbor dopravy v Senici,

boli v našej obci ku koncu marca, bolo prisľúbené, že do konca marca bude porucha
odstránená.
starosta obce – od nového roka je v platnosti nový zákon o odpadoch, ako bude obec riešiť
biologicky rozložiteľný odpad. Sú dve možnosti: zvoz po obci, ktorý bude vykonávať
oprávnená zberná spoločnosť, vývoz bude spoplatnený v zmysle zákona z poplatku za odpad
na obyvateľa, čím príde k jeho navýšeniu, alebo kompostovanie v domácnostiach, pričom
minimálne 50% obyvateľov musí kompostovať tento odpad vo svojej domácnosti. Požiadal
predsedu komisie pre ŽP, aby komisia posúdila tieto možnosti.
Po vyčerpaní diskusných príspevkov z radov poslancov OZ, udelil starosta obce slovo
občanom.
p. Okasová – v obci na cestách sú veľké jamy, pred stavebninami oproti rodinnému domu,
kde sa opravuje plyn
starosta obce – v rámci svojho rozpočtu Správa a údržba ciest Senica vykonáva opravy
výtlkov a jám na štátnych cestách, vyzveme správu k odstráneniu súčasného nevyhovujúceho
stavu
p. Okasová – zo svahu pred bytovými domami tečie nejaká voda, aby sa neopravovalo niečo,
čo by nemalo zmysel, tiež sa pýtala na posudok na pagaštany zo Správy CHKO Malacky.
starosta obce – zo svahu ustupuje povrchová voda prirodzene do priekopy, dažďová voda
z odkvapov bytov domov tečie po komunikácii k cestnému rigolu,
– posudok zdravotného stavu pagaštanov najprv bude prerokovaný v komisii pre životné
prostredie
p. Straková – z informácie, ktorú dostala o mzdových nákladoch, nie je zrejmé, koľko bolo
pre koho použitých, nebolo vyčlenené, koho platíme, chcela detailnejšie rozpracovanie počet pracovníkov na trvalý pracovný pomer, počet dohodárov, počet odpracovaných hodín.
Ing. Gronský – takúto štatistiku obec nerobí, je povinná sprístupňovať len primárne doklady
p. Straková – máme nejaký priestor na investičné akcie, ak obec dostane podielové dane vo
výške 600 000.- € za rok a na investičnú akciu zostane len 20 000.- €, vedia poslanci OZ aká
výška je podielových daní za rok
Ing. Gronský – ak obec zverejní informácie, už sa druhotne informácie zo zverejnených
údajov neposkytujú, čerpať treba zo zverejnených materiálov
p. Straková – pýta sa za občanov, odkiaľ získať peniaze, aby sa každoročne urobilo aspoň 50
m chodníka, poslanci majú rozpočet, ale nevyznajú sa v ňom
Mgr. Ondráš – nie som účtovník, ale keď si prečítam rozpočet, tak tomu rozumiem,
z predložených dokladov sa dá vyčítať, čo potrebujem. A je to kontrolované kontrolórom,
audítorom.
p. Vépyová – výkazy sa posielajú na ministerstvo, štruktúra rozpočtu je daná zákonom
o účtovníctve a rozpočtových pravidlách.
Ing. Gronský – analýzy sa robia za nejakým účelom, obec nemá povinnosť ich vypracovávať,
takže ich nemôžeme ani poskytnúť. Kontrolór vykonáva mesačne kontrolu účtovných
dokladov, sleduje pohyby na účtoch, majetok, mzdy, interné doklady, účelovosť vynakladania
prostriedkov, materiál na údržbu, je to stále sa opakujúce, obec nemá viac finančných
prostriedkov.
starosta obce – obec má väčšinu prostriedkov viazaných, nemôžu byť použité na kapitálové
investície
p. Straková - hľadá možnosti, kde sa dá ušetriť
p. Brachtl – zvyšovať dane; je posledné obdobie na čerpanie finančných prostriedkov
z eurofondov
starosta obce – do diskusie sa zapájajú len občania obce Petrova Ves
p. Okasa – obecnú stránku aktualizovať častejšie, zverejňovať skôr zápisnice zo zasadnutí OZ

starosta obce – už dlhšie pozoruje, že niektorí občania, ktorí sa skrývajú za to, že zastupujú
občanov, dlhodobo zaťažujú obecný úrad, obecné zastupiteľstvo a starostu obce
nezmyselnými žiadosťami o rôzne analýzy, vysvetlenia, prešetrenia a podobne,
navodzovaním údajného zlého hospodárenia nepodloženými domnienkami na zasadaniach
OZ, neopodstatnenými sťažnosťami na obecnom úrade. Tiež boli zaznamenané viaceré
neopodstatnené oznámenia na obecný úrad podané na rôzne inštitúcie, anonymné i podpísané.
Na všetky tieto podania sú obecným úradom následne vypracúvané rôzne vyjadrenia
a stanoviská, čo odoberá veľa z pracovného fondu starostu obce, pracovníčok OcÚ a tiež
poslancov OZ, ktorý by mohol byť lepšie využitý na prospech a zveľadenie obce. Svojím
správaním sa takto znevažujú prácu OcÚ, ako aj poslancov OZ. Každý dobrý nápad je vítaný,
no hodinové diskusie o ničom obci nijako nepomáhajú.
Mgr. Hricová – pritom doteraz nebol povedaný žiadny podnet, návrh alebo konkrétne výhrady
Ing. Gronský - povedal výrok W. Churchilla, ktorý bol britským ministerským predsedom
v ťažkých vojnových časoch: „Nepýtajte sa, čo pre Vás Británia urobí, ale pýtam sa ja, čo
urobíte Vy pre Britániu.“ Ak chce niekto pomôcť, nemá sa pýtať, čo urobí obec pre neho, ale
čo urobí občan pre obec.
Následne starosta obce diskusiu ukončil.
12. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 11.04.2016 prijalo uznesenia,
ktorými číslo:
15/2016 - berie na vedomie
16/2016, 17/1/2016, 18/2016, 19/2016, 20/2016, 21/2016, 22/2016 - schvaľuje
17/2/2016, 23/2016 – ukladá
13. Záver
Týmto boli prerokované všetky body programu a starosta obce zasadanie Obecného
zastupiteľstva v Petrovej Vsi ukončil.

Mgr. Miriam Hricová
zástupkyňa starostu obce

Štefan Beňa
starosta obce

Ing. Marcel Polesňák overovateľ
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Mgr. Vladimír Ondráš overovateľ
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