Zápisnica

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 10. februára 2015 v zasadačke
Obecného úradu v Petrovej Vsi
__________________________________________________________________________________

Prítomní:
Štefan Beňa starosta obce

Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír
Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy
Ostatní prítomní:
Ing. Ivan Gronský – obecný kontrolór
Gabriela Vépyová – účtovníčka OcÚ
Mária Pochylá - zapisovateľka

Ospravedlnený:
Dnešné zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi otvoril starosta obce Štefan Beňa. 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. Starosta obce
navrhol do bodu: Rôzne doplniť : Žiadosť ZŠ Petrova Ves o povolenie samostatnej triedy v 1. ročníku
Investičné akcie v roku 2015.
Poslanci OZ doplnenie programu schválili a riadili sa ním.

P R O G R A M:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Interpelácie poslancov
5. Informácia o poverení zastupovania starostu obce
6. Žiadosť o poskytnutie dotácie Jednota dôchodcov Petrova Ves
7. Žiadosť o poskytnutie dotácie Športový klub Petrova Ves
8. Žiadosť o poskytnutie dotácie Dobrovoľný požiarny zbor Petrova Ves
9. Doplnenie členov komisií
10. Vytvorenie komisie na ochranu verejného záujmu
11. Ponuka na spracovanie Zmien a doplnkov Územného plánu obce
12. Centrálny krízový fond regionálnej a miestnej samosprávy
13. Návrh na zrušenie záujmového združenia budovania skládky TKO Cunín
14. Návrh na odkúpenie časti pozemku parc. č. 468/1, parc. č. 467/1, zámenná zmluva –
vysporiadanie protipovodňového rigolu na hone Boltizárka
15. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014
16. Rôzne: a. Žiadosť ZŠ Petrova Ves o povolenie samostatnej triedy v 1. ročníku
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17. D i s k u s i a
18. Rekapitulácia uznesení
19. Záver

2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda p. Mgr. Vladimír Ondráš ,
členovia Peter Chňupka, Ing. Marcel Polesňák. Za overovateľov zápisnice určil p. Miroslava
Pochylého a p. Mgr. Miroslava Jakubáča. Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ
zo dňa 18. decembra 2014 bola overovateľmi overená bez pripomienok. Za zapisovateľku určil p.
Máriu Pochylú.
3. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení vykonal starosta obce Štefan Beňa. Uznesením číslo 6/2014 OZ schválilo 4. Zmenu
rozpočtu na rok 2014. V uznesení č. 7/2014 bol schválený plán kontrol hlavného kontrolóra na I.
polrok 2015. Plán práce OZ na I. polrok 2015 bol schválený v uznesení č. 8/2014. Uznesením č.
9/2014 bola schválená nájomná zmluva s RD Petrova Ves. Sobášiaci na obdobie 2014-2018 bol
schválený poslanec Miroslav Pochylý. Uznesenie č. 11/2014 bol schválený predaj časti verejného
priestranstva parc. č. 800/2 vo výmere 51 m2 a parc. č. 800/3 vo výmere 170 m2. Predsedom komisie
pre výstavbu Ing. Stanislavovi Lasicovi a pre správu obecného majetku Jánovi Polákovi prerokovať
túto žiadosť, previesť tváromiestnu obhliadku. Predsedovia komisií nevidia dôvod pozemok
neodpredať, jeho predaj nemá vplyv na susedné nehnuteľnosti. Starosta obce navrhol odpredať tieto
parcely obchodnou verejnou súťažou, Poslanci tento návrh schválili. Zároveň schválili i podmienky
obchodnej verejnej súťaže.
U z n e s e n i e č. 12/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
odpredaj časti verejného priestranstva parc. č. 800/2 vo výmere 51 m2 a parc. č. 800/3 vo výmere
170 m2 obchodnou verejnou súťažou.
Celkový počet prítomných poslancov : 9
Za: 9 /Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr.
Vladimír Ondráš, Ján Polák, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 13/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
súťažné podmienky k Obchodnej verejnej súťaži na predaj pozemkov v k.ú. Petrova Ves
parc. č. 800/2 vo výmere 51 m2 a parc. č. 800/3 vo výmere 170 m2
Celkový počet prítomných poslancov : 9
Za: 9 /Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr.
Vladimír Ondráš, Ján Polák, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta obce navrhol kúpnu cenu 2,50 € za m2.Poslanci následne diskutovali o výške ceny za
odpredaj. Následne bola určená minimálna kúpna cena 5.- € za m2.
U z n e s e n i e č. 14/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
určuje
minimálnu kúpnu cenu 5.- € za m2 za odpredaj parc. č. 800/2 a 800/3 v celosti
Celkový počet prítomných poslancov : 9
Za: 9 /Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr.
Vladimír Ondráš, Ján Polák, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy/
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Zdržal sa: 0
Nakoľko odpredaj bol schválený obchodnou verejnou súťažou, je potrebné vymenovať komisiu na
otváranie doručených obálok. Starosta obce navrhol Jána Poláka, Mgr. Miroslava Jakubáča a Ing
Marcela Polesňáka. Poslanci súhlasili s ich vymenovaním.
U z n e s e n i e č. 15/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
menuje
komisiu na otváranie obálok z obchodnej verejnej súťaže v zložení Ján Polák, Mgr. Miroslav
Jakubáč, Ing. Marcel Polesňák.
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov
Za: 9 /Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr.
Vladimír Ondráš, Ján Polák, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy/
4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne písomné ani ústne interpelácie.
5. Informácia o zastupovaní starostu obce
Starosta obce informoval poslancov OZ, že zastupovaním starostu obce poveril Mgr. Miriam Hricovú
na funkčné obdobie 2014-2018 podľa § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
U z n e s e n i e č. 16/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
informáciu o poverení Mgr. Miriam Hricovej zastupovaním starostu obce na funkčné obdobie 20142018 podľa § 13 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov : 9
Za: 9 /Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr.
Vladimír Ondráš, Ján Polák, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Žiadosť o poskytnutie dotácie Jednota dôchodcov Petrova Ves
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Petrova Ves podala žiadosť o poskytnutie dotácie na
kultúrne podujatia pre dôchodcov. Žiadosť bola podaná v zmysle VZN obce Petrova Ves č.
1/2014,ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Petrova Ves
s potrebnými prílohami. Poslanci OZ žiadosť prerokovali a schválili dotáciu vo výške 400.- € na rok
2015. Dotácia musí byť vyúčtovaná do 30.12.2015.
U z n e s e n i e č. 17/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
poskytnutie dotácie pre ZO Jednoty dôchodcov Petrova Ves na rok 2015 vo výške 400.- € z rozpočtu
obce Petrova Ves
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov : 9
Za: 9 /Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr.
Vladimír Ondráš, Ján Polák, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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7. Žiadosť o poskytnutie dotácie Športový klub Petrova Ves
Športový klub Petrova Ves požiadal OZ o poskytnutie dotácie na prípravu detí, žiakov, dospelých na
športové zápasy. ŠK reprezentuje obec na futbalových turnajoch prezentuje ju v regionálnej tlači
i na internete. Žiadosť bola podaná v zmysle VZN č. 1/2014, ktorým sa určuje spôsob a metodika
poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Petrova Ves. Žiadosť obsahovala všetky potrebné prílohy.
Poslanci žiadosť prerokovali a schválili vo výške 6000.- € na rok 2015. Dotácia musí byť vyúčtovaná
do 30.12.2015.
U z n e s e n i e č. 18/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
poskytnutie dotácie pre Športový klub Petrova Ves na rok 2015 vo výške 6000.- € z rozpočtu obce
Petrova Ves
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov : 9
Za: 9 /Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr.
Vladimír Ondráš, Ján Polák, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. Žiadosť o poskytnutie dotácie Dobrovoľný požiarny zbor Petrova Ves
Dobrovoľný hasičský zbor Petrova Ves požiadal o poskytnutie dotácie na prípravu svojich členov na
taktické cvičenia, školenia, súťaže. Žiadosť bola podaná v zmysle VZN č. 1/2014, ktorým sa určuje
spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Petrova Ves. Žiadosť obsahovala všetky
potrebné prílohy. Poslanci žiadosť prerokovali a schválili vo výške 1350.- € na rok 2015. Dotácia musí
byť vyúčtovaná do 30.12.2015.
U z n e s e n i e č. 19/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor Petrova Ves na rok 2015 vo výške 1350.- €
z rozpočtu obce Petrova Ves
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov : 9
Za: 9 /Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr.
Vladimír Ondráš, Ján Polák, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. Doplnenie členov komisií
Predsedovia jednotlivých komisií predložili obecnému zastupiteľstvu návrh členov komisií. Za členov
komisie pre nakladanie s majetkom obce, financie a rozpočet predseda Ján Polák navrhol: Miroslav
Pochylý, Gabriela Vépyová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Štefan Matula.
Predseda komisie pre výstavbu, energetiku a dopravu Ing. Lasica svojich členov navrhne na budúcom
zasadaní, nakoľko bol vycestovaný v zahraničí.
Do komisie pre sociálne veci, školstvo, kultúru a šport navrhla predsedníčka komisie Mgr. Miriam
Hricová týchto členov: Peter Chňupka, Vladimír Vépy, Lenka Čechová, Igor Kubina, Marta Kubinová,
Katarína Kotvanová, Hana Kumpanová, Ivona Valentovičová.
Predseda komisie na ochranu verejného poriadku Mgr. Miroslav Jakubáč navrhol doplniť komisiu
o členov: Mgr. Vladimír Ondráš, Ján Guček, Beáta Kubinová, Vladimír Vépy.
Ing. Marcel Polesňák predseda komisie pre životné prostredie, obchod a služby navrhol doplniť
komisiu o týchto členov: Mgr. Vladimír Ondráš, Peter Chňupka, Róbert Lasica, Katarína Kotvanová.
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U z n e s e n i e č. 20/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
volí
členov komisií Obecného zastupiteľstva a to:
Komisia pre nakladanie s majetkom obce, financie a rozpočet:
Mgr. Miroslav Jakubáč, Miroslav Pochylý, Gabriela Vépyová, Štefan Matula.
Komisia pre sociálne veci, školstvo, kultúru a šport:
Peter Chňupka, Vladimír Vépy, Lenka Čechová, Igor Kubina, Marta Kubinová, Katarína Kotvanová,
Hana Kumpanová, Ivona Valentovičová.
Komisia na ochranu verejného poriadku:
Mgr. Vladimír Ondráš, Ján Guček, Beáta Kubinová, Vladimír Vépy.
Komisia pre životné prostredie, obchod a služby:
Mgr. Vladimír Ondráš, Peter Chňupka, Róbert Lasica, Katarína Kotvanová.
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov : 9
Za: 9 /Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr.
Vladimír Ondráš, Ján Polák, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. Vytvorenie komisie na ochranu verejného záujmu
V zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov je potrebné vytvoriť komisiu na ochranu
verejného záujmu. Tvoria ju členovia politických strán, ktoré majú zastúpenie v obecnom
zastupiteľstve. Starosta obce navrhol za členov za KDH p. Vladimíra Vépyho, za SMER – SD p. Mgr.
Miroslava Jakubáča, za SDKÚ Ing. Marcela Polesňáka.
U z n e s e n i e č. 21/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
volí
v súlade s čl. 7 ods. 5 písm.b Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov členov komisie na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Petrova Ves a to:
Miroslav Jakubáč, Marcel Polesňák, Vladimír Vépy.
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov : 9
Za: 9 /Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr.
Vladimír Ondráš, Ján Polák, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11. Ponuka na spracovanie Zmien a doplnkov Územného plánu obce
Spoločnosť CITYPLAN Bratislava nám zaslala ponuku na spracovanie Zmien a doplnkov Územného
plánu Obce Petrova Ves. Spoločnosť Cityplan spracovala Územný plán našej obce v roku 2010.
Podľa predsedu Predstavenstva Pozemkových úprav Ing. Stanislava Lasicu pozemkové úpravy prišli
do záverečného štádia, avšak nie je spracovaný relevantný mapový podklad. Spracovanie zmien
a doplnkov je tak predčasné. Po vytvorení mapového operátu môžeme poskytnúť kvalitné podklady.
U z n e s e n i e č. 22/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
ponuku spoločnosti CITYPLAN Bratislava na spracovanie Zmien a doplnkov Územného plánu obce
Petrova Ves. Vzhľadom na nedostatočné vytvorenie mapového operátu je spracovanie Zmien
a doplnkov predčasné.
Hlasovanie
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Za: 9 /Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr.
Vladimír Ondráš, Ján Polák, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
12. Centrálny krízový fond regionálnej a miestnej samosprávy
Predseda Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibor Mikuš svojim listom informoval poslancov OZ
o vytvorení Centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja. Jeho
účelom je sústreďovať finančné prostriedky a poskytovať ich pri likvidácii následkov živelných
pohrôm, havárií a mimoriadnych udalostí. Poslanci OZ prerokovali túto žiadosť. Uprednostňujú
cielené poskytovanie finančných prostriedkov konkrétnej postihnutej obci, ako sa to už v minulosti
viac ráz realizovalo.
U z n e s e n i e č. 23/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
vytvorenie Centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov : 9
Za: 9 /Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr.
Vladimír Ondráš, Ján Polák, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
13. Návrh na zrušenie záujmového združenia budovania skládky TKO Cunín
Mesto Holíč svojim listom č.j. 361/2015 z 14.01.2015 požiadalo našu obec o súhlas na zrušenie
záujmového združenia „Združenie obcí – budovanie regionálnej skládky TKO Cunín“, z dôvodu jeho
neaktuálnej činnosti. Obec v roku 2000 vstúpila do záujmového združenia „Združenie obcí –
budovanie regionálnej skládky TKO Cunín“. Predmetom činnosti združenia bolo vybudovanie,
rozšírenie regionálnej skládky TKO Cunín. Naša obec túto regionálnu skládku nevyužíva. Vzhľadom
na skutočnosť, že poslanci OZ v súčasnosti nemajú dostatok informácií, aby mohli kompetentne
rozhodnúť, rozhodli sa odložiť stanovisko k tejto žiadosti na neskorší termín. Obecné zastupiteľstvo
odporučilo starostovi obce do budúceho zasadnutia získať relevantné informácie potrebné
k objektívnemu rozhodnutiu.
U z n e s e n i e č. 24/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
prerokovalo
žiadosť Mesta Holíč o súhlasné stanovisko k zrušeniu záujmového združenia „Združenie obcí –
budovanie regionálnej skládky tuhého komunálneho odpadu Cunín“.
Vzhľadom na skutočnosť, že poslanci OZ v súčasnosti nemajú dostatok informácií, aby mohli
kompetentne rozhodnúť, rozhodli sa odložiť stanovisko k tejto žiadosti na neskorší termín. Obecné
zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce do budúceho zasadnutia získať relevantné informácie
potrebné k objektívnemu rozhodnutiu.
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov: 9
Za: 9 /Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr.
Vladimír Ondráš, Ján Polák, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
14. Návrh na odkúpenie časti pozemku parc. č. 468/1, parc. č. 467/1, zámenná zmluva –
vysporiadanie protipovodňového rigolu na hone Boltizárka
Obec podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok na budovanie protipovodňových úprav na hone
Boltizárka. Časť pozemkov sme vysporiadali, zostáva vysporiadať pozemok pod hornou časťou rigolu
a lapačom splavenín. Na základe GP č. 38/2014, sú tieto stavby umiestnené na pozemkoch vo
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bytom Petrova Ves, Samuela Lábskeho bytom Holíč a Jany Kolínkovej bytomPetrova Ves parc. č.
468/1 a 468/2. Jozef Ondráš a manž. Zdenka užíva časť verejného priestranstva vo vlastníctve obce
vo výmere 115 m2 z parc. č. 467/2. Časť rigolu vo výmere 105 m2 je umiestnený na pozemku Jozefa
Ondráša a manž. Zdenky. Starosta obce navrhol vysporiadať túto výmeru vzájomnou zámenou,
s doplatkom Jozefa Ondráša za rozdiel 10m2. Od vlastníkov parc. č. 468/1 a 468/2 starosta obce
navrhol odkúpiť časti pozemkov vo výmere 132 m2 do vlastníctva obce. Navrhol výkupnú cenu 2.- €
za m2. Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili. Manželia Ondrášovci majú na svoj pozemok zriadené
záložné právo. Z dôvodu zámeny pozemku, musí byť záložné právo zriadené na pozemok vo
vlastníctve obce. Po podpísaní zámennej zmluvy a registrácii na katastri nehnuteľností, banka záložné
právo z parc. č. 467/2 zruší.
U z n e s e n i e č. 25/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
zámenu časti pozemkov parc. č. 467/2 vo vlastníctve obce vo výmere 115 m2 do vlastníctva
Jozefa Ondráša a manž. Zdenky bytom Petrova Ves č. 297 za časť pozemku parc. č. 467/1
z vlastníctva Jozefa Ondráša a manž. Zdenky bytom Petrova Ves 297 vo výmere 105 m2 do
vlastníctva obce Petrova Ves. Rozdiel vo výmere 10 m2 v kúpnej cene – 20.- € Jozef Ondráš a manž.
Zdenka uhradí na účet obce Petrova Ves,
odkúpenie časti parc. č. 468/1 vo výmere 38 a 34 m2 a časti parc. č. 468/2 vo výmere 60 m2 od
Štefánie Lábskej bytom Petrova Ves 289, Samuela Lábskeho bytom Holíč a Jany Kolínkovej rod.
Lábskej bytom Petrova Ves do vlastníctva obce Petrova Ves.
určuje kúpnu cenu vo výške 2.- € za m2.
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov: 9
Za: 9 /Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr.
Vladimír Ondráš, Ján Polák, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 26/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
zriadenie záložného práva na parc. č. 467/2 vo vlastníctve obce vo výmere 115 m2 v prospech VÚB
a.s. Mlynské Nivy Bratislava do obdobia zápisu zámennej zmluvy do katastra nehnuteľností.
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov: 9
Za: 9 /Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr.
Vladimír Ondráš, Ján Polák, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
15. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014
Obecný kontrolór Ing. Ivan Gronský predložil správu o činnosti za rok 2014 v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Poslanci OZ zobrali správu na
vedomie. Správa bola predložená písomne a tvorí prílohu tejto zápisnice.
U z n e s e n i e č. 27/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
správu o činnosti hlavného kontrolóra Ing. Ivana Gronského za rok 2014
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov: 9
Za: 9 /Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr.
Vladimír Ondráš, Ján Polák, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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16. Rôzne: a. Žiadosť ZŠ Petrova Ves o povolenie samostatnej triedy v 1. ročníku
Riaditeľstvo ZŠ v Petrovej Vsi Mgr. Lena Šteflíková požiadala o súhlas k povoleniu samostatnej
triedy v 1. ročníku v školskom roku 2015/2016, nakoľko na zápis do 1. ročníka sa zúčastnilo 8 detí.
Tiež predložila zápisnicu zo zasadania školskej rady, ktorá odporúča riaditeľke ZŠ požiadať o súhlas
k zriadeniu samostatnej triedy v 1. ročníku. Poslanci prediskutovali túto žiadosť a súhlasia so
stanoviskom ZŠ, že výučba v samostatných triedach poskytuje lepšie podmienky pre kvalitné
a efektívne vyučovanie žiakov. Poslanci OZ schválili výnimku na zriadenie samostatnej triedy v 1.
ročníku s menším počtom detí.
U z n e s e n i e č. 28/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
zriadenie samostatnej triedy v 1. ročníku v ZŠ Petrova Ves v školskom roku 2015/2016 s menším
počtom detí.
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov: 9
Za: 9 /Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr.
Vladimír Ondráš, Ján Polák, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b/ Investičné akcie v roku 2015
Starosta obce navrhol poslancom vytvoriť plán investičných zámerov v roku 2015, ktoré sa budú
prioritne budovať. Bolo požiadané o zriadenie prechodu pre chodcov pred č. domu 181 na spodnej
ulici. Prechádzajú tadiaľ deti zo školského autobusu z Letničia, ale i veľa domácich. Na vytvorenie
prechodu je potrebné zriadiť tunelové osvetlenie a vstup z dlaždíc. Pretrvávajúcim problémom je
sociálne zariadenie v KD. Požiadal Ing. Lasicu o vytvorenie projektu na rekonštrukciu WC v KD.
Podmienky sú tam zložité. Z dôvodu bezpečnosti chodcov je potrebné vybudovať chodník od
bytových domov cez križovatku.
17. Diskusia
Na dnešnom zasadaní boli prednesené diskusné príspevky poslancov:
Poslanec Mgr. Miroslav Jakubáč – tlmočil otázku od občanov, prečo sa v obci nevyváža častejšie
odpad z popolníc.
Odpovedal mu starosta obce, že ak obyvatelia separujú odpad pri 4 člennej domácnosti súčasná
frekvencia vývozov postačuje, je tiež možné za doplatok 7.- € na rok si vybrať ešte jednu popolnicu.
Častejším vývozom stúpnu náklady a tým sa zvýši i poplatok za odpad, občania tiež nebudú
motivovaní odpad triediť.
Starosta obce zároveň informoval o zámere dodať k bytovým domom kontajnery na triedený odpad.
Poslanec Ing. Marcel Polesňák - pripomenul, že je opäť potrebné cestou spravodaja informovať
o povinnosti a pravidlách separácie odpadu v našej obci.
Poslanec Peter Chňupka navrhol zrušiť bránku na cintoríne, ktorá vedie na záhumnie. Ľudia tam
vynášajú odpad, znečisťujú tieto priestory, ničia náhrobné kamene pri chodníku k bránke, pracovníci
pohrebnej služby vyvážajú zeminu. Tiež je potrebné cestou miestneho rozhlasu upozorniť občanov,
že do kontajnerov pri cintoríne patrí len odpad z cintorína.
Poslankyňa Mgr. Miriam Hricová reagovala, že za múrom za cintorínom by sa mohlo vybudovať
parkovisko, parkovacích miest je pri cintoríne veľmi málo. Poslanci v diskusii prejavili súhlasné
stanovisko po spevnení povrchu, prípadne osadení panelov by to bol vhodný priestor na parkovanie.
Treba overiť, či ide o obecné pozemky.
Starosta obce informoval poslancov, že v bytovom dome č. súp. 350 sa budú v troch bytoch vymieňať
sklá v oknách. Finančné prostriedky sa použijú z fondu opráv. Bol urobený test, v jednom byte
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18. Rekapitulácia uznesení
Predseda návrhovej komisie p. Mgr. Vladimír Ondráš previedol rekapituláciu uznesení. Obecné
zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 10. februára 2015 prijalo uznesenia , ktorými
číslo 12,/2015, 13/2015, 17/2015, 18/2015, 19/2015, 25/2015, 26/2015, 28/2015 - schvaľuje
14/2015 – určuje
15/2015 – menuje
16/2015, 22/2015, 23/2015, 27/2015 - berie na vedomie
20/2015, 21/2015 – volí
24/2015 - prerokovalo
19. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu
spoluprácu, zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Mgr. Miriam Hricová
zástupca starostu

Štefan Beňa
starosta obce

Mgr. Miroslav Jakubáč overovateľ

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

Miroslav Pochylý

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

Mária Pochylá
zapisovateľka

overovateľ

