Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 23.júna 2016
v Kultúrnom dome v Petrovej Vsi
__________________________________________________________________________

Prítomní:
Štefan Beňa starosta obce
Mgr. Miriam Hricová, zástupca starostu,
Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján
Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy,
Ostatní prítomní:
Gabriela Vépyová – účtovníčka OcÚ
Mária Pochylá - zapisovateľka
Ospravedlnený: Ing. Stanislav Lasica
Účasť občanov prítomných na zasadaní OZ : podľa prezenčnej listiny
Dnešné zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi otvoril starosta obce Štefan Beňa.
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. Starosta obce navrhol do bodu Rôzne doplniť:
Informácia o schválení odpredaja pozemkov od TTSK Trnava, Informácia o návrhu p. Janíka
na vysporiadanie pozemku parc. č. 4020 vo výmere 440 m2.
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. Návrh Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2009 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o mieste a čase zápisu detí do
1. ročníka základnej školy
7. Návrh na čerpanie úveru z Dexia Komunál na rekonštrukciu sociálnych
zariadení KD
8. Zmena rozpočtu č. 1/2016
9. Plán práce Obecného zastupiteľstva Petrova Ves na II. polrok 2016
10. Plán kontrol hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
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11. Žiadosť o odkúpenie časti verejného priestranstva parc. č. 800/3 Ján Jakubáč,
Petrova Ves 274
12. Rôzne: a. Informácia o schválení odpredaja pozemku od TTSK
b. Informácia o návrhu p. Janíka na vysporiadanie pozemku parc. č.
4020 vo výmere 440 m2
13. Diskusia
14. Rekapitulácia uznesení
15. Záver
Poslanci OZ program schválili a riadili sa ním.
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov: 8
Za: 8 / Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Vladimír
Ondráš, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy /
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda p. Peter Chňupka,,
členovia Ján Polák, Vladimír Vépy. Za overovateľov zápisnice určil p. Petra Chňupku
a Vladimíra Vépyho. Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 19.
mája 2016 bola overovateľmi overená bez pripomienok.
Zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice bolo poslancami OZ schválené.
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov: 8
Za: 8 / Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Vladimír Ondráš,
Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy /
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Kontrola uznesení
Uznesenie č. 29/2016 – OZ schválilo VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi. Uznesením č. 30/2016 bolo zobrané na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu obce Petrova Ves. Poslanci OZ v uznesení č. 31/2016 A – D
schválili záverečný účet obce Petrova Ves za rok 2015 bez výhrad. Uznesenie č. 32/2016 OZ
zobralo na vedomie správu audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015.
Zmluva o prenájme DS bola schválená v uznesení č. 33/2016. Poslanci OZ neschválili
odpredaj parc . č. 5660 uznesením č. 34/2016. Uznesením č. 35/2016 bol schválený odpredaj
parcely reg. „C“ č. 3437 Jaroslavovi Kralovičovi, výpis z uznesenia bol zaslaný. V uznesení č.
36/2016 OZ zobralo na vedomie stanovisko Správy CHKO Malacky posúdenie stromov
v obci, bolo uložené obecnému úradu a komisii pre ŽP určiť stratégiu ozdravného rezu
pagaštanov konských pri cintoríne. Termín je do 31.10.2016.
4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne písomné ani ústne interpelácie.
Ing. Marcel Polesňák – ako prebiehajú prípravy rozšírenia IBV, kedy sa budú pozemky
predávať. Otázke sa bližšie venovalo v bode Diskusia.
5. Návrh Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2009 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení
Návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 2/2009 bol zverejnený na úradnej tabuli obce od 03.06.2016.
V zákonom stanovenej lehote neboli podané žiadne pripomienky. Každoročne sa mení výška
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podielových daní ako i počty detí v školských zariadeniach, preto je potrebné vykonať
i zmenu prílohy č. 1, ostatné ustanovenia VZN zostávajú v platnosti. Z rozpočtu obce ide viac
ako 40% na prevádzku materskej školy a školského zariadenia.
Keďže neboli podané žiadne pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy, starosta obce dal
hlasovať o uznesení. Dodatok č. 5 bol poslancami OZ schválený.
U z n e s e n i e č. 37/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2009 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy
a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Petrova Ves.
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Mgr. Miriam Hricová , Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš,
Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o mieste a čase zápisu detí
do 1. ročníka základnej školy
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o mieste a čase zápisu detí do 1. ročníka
základnej školy bol vyvesený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce od 03.06.2016.
V zákonom stanovenej lehote neboli podané žiadne pripomienky. Z dôvodu zmeny zákona č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní bolo potrebné pripraviť i nové VZN. Starosta obce
predložil návrh uznesenia. Keďže neboli podané žiadne pripomienky alebo pozmeňujúce
návrhy, starosta obce dal hlasovať o uznesení.
U z n e s e n i e č. 38/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o mieste a čase zápisu detí do 1. ročníka
základnej školy
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Mgr. Miriam Hricová , Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš,
Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Návrh na čerpanie úveru z Dexia Komunál na rekonštrukciu sociálnych

zariadení KD
Starosta obce ozrejmil dôvody pre tento návrh: Na rekonštrukciu sociálnych zariadení v KD
sa spracúva projektová dokumentácia. Včera sme dostali predbežný rozpočet. Celkové
náklady predstavujú sumu 133 642,43 €. Vzhľadom na jeho výšku bude musieť obec čerpať
úver vo výške asi 50 000.- €. Obec má otvorený v Prima banke úver Dexia Komunál so
splatnosťou v roku 2022. Zároveň predložil návrh uznesenia.
Rozprava k predloženému materiálu:
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Ing. Polesňák – to sú celkové náklady na rekonštrukciu, vstup, pošta, schodisko, vstup pre
lekára.
Starosta obce – na rekonštrukciu musí byť verejné obstarávanie, nevieme s akým výsledkom,
rozpočet ešte nie je záverečný, lebo rozpočtárka nepracovala s celým projektom, ale nemal by
tam byť nejaký zásadný rozdiel.
Ing. Polesňák – Celkové náklady sú 133 000.- obec si zoberie 50 000.- € úver a zvyšok
z vlastných zdrojov?
Starosta obce – s úverom a z rozpočtu by sme mali asi 96 000.- €, ak by bola finančná
zaťaženosť veľká, nemusíme realizovať všetky časti projektu. Tiež nevieme, či sa budú
realizovať dva projekty – zberný dvor a zateplenie MŠ, kde sa obec podieľa na financovaní.
Určite sa ešte bude robiť zmena rozpočtu. Čerpanie úveru sa musí plánovať, schválenie v OZ
je možné každoročne len do mesiaca august.
Mgr. Jakubáč – aké sú podmienky čerpania úveru v tejto banke, nebolo by vhodné osloviť
inú banku
Ing. Polesňák – koľko percent je úrok a na koľko rokov je otvorený tento úver.
p. Vépyová - 3,5 % preklenovací úver, splatný v roku 2022.
Mgr. Hricová – požiadala starostu obce, aby bližšie popísal rekonštrukciu, aké stavebné
úpravy sa budú realizovať.
Starosta obce – v prvom rade sa musí urobiť nový vstup do pošty, sociálne zariadenie pre
poštu a upraviť jej priestory, následne vstup z boku od hasičskej zbrojnice, vybudovanie
nových sociálnych zariadení z klubovne DHZ, Oddeliť priestory určené na kultúrne využitie
od technického zázemia, treba sa ochrániť pred anonymnými návštevníkmi, ktorí poškodzujú
vybavenie a zariadenia KD, aby peniaze investované do rekonštrukcie neboli vynaložené
zbytočne.
Ing. Polesňák – má obec rezervu, aby sme to do roku 2022 splatili?
p.Vépyová – úver nemusíme čerpať, ak nebudeme potrebovať, napríklad v prípade získania
dotácie. No ak by sa OZ rozhodlo zobrať úver v októbri, už to nebude možné. Ku koncu roka
bude zmena rozpočtu, ak nebudeme potrebovať peniaze, tak sa úver nebude čerpať.
Starosta obce - je to taká poistka, ak nebudeme mať dostatok vlastných finančných
prostriedkov, použijeme úver.
Mgr. Jakubáč - celá rekonštrukcia bude stáť cca 130 000.- € s DPH?
Starosta obce - ide o poštu, vstup k lekárovi od hasičskej zbrojnice, nový vstup – zádverie so
šatňou, sociálne zariadenia, fasáda, výmena okien a dverí. Tiež tam je riešené i priestranstvo
pred KD. Je tam viacero objektov, ktoré môžeme realizovať postupne.
Keďže neboli podané žiadne pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy, starosta obce dal
hlasovať o uznesení.
U z n e s e n i e č. 39/20162
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
čerpanie z úveru Dexia Komunál na rekonštrukciu sociálnych zariadení v Kultúrnom
dome v Petrovej Vsi vo výške 50 000.- €.
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Mgr. Miriam Hricová , Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš,
Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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8. Zmena rozpočtu č. 1/2016
Návrh Zmeny rozpočtu k 30.06.2016 predložila účtovníčka OcÚ p. Vépyová. Zmenu
prerokovala finančná komisia, ktorá odporučila OZ schváliť túto zmenu rozpočtu. V zmene sú
zapracované všetky schválené dotácie organizáciám, dotácie zo štátneho rozpočtu, dotácia na
voľby, dotácia od TTSK na ZVR, je zmena v postupoch účtovania v ŠJ, príjem za stravu
a výdavky na stravné. Starosta obce zároveň predložil návrh uznesenia.
Rozprava k predloženému materiálu:
Ing. Polesňák – položka cestovné náklady bola 0 a teraz tam je navýšenie 3500 €.
p. Vépyová - je to dotácia na školu v prírode, ktorú sme dostali, má sa účtovať týmto
spôsobom. Na zasadaní v mesiaci september pripraví plnenie rozpočtu za I. polrok 2016.
U z n e s e n i e č. 40/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
1. Zmenu rozpočtu k 30.06.2016 rozpočtovým opatrením č. 1/2016 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

Príjmy

Rozpočet na rok 2016 v €

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
príjmové

518 076.12 748,20 000,-

1. Zmena rozpočtu
k 30.06.2016 v €
587 111,68
16 854,56
108 687,42

550 824,-

712 653,66

Výdavky

Rozpočet na rok 2016

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
výdavkové

464 338,59 736,26 750,-

1. Zmena rozpočtu
k 30.06.2016 v €
531 925,49
153 546,66
26 750,-

550

824,-

712 222,15

Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš,
Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. Plán práce Obecného zastupiteľstva Petrova Ves na II. polrok 2016
Zástupkyňa starostu obce Mgr. Miriam Hricová predložila návrh plánu práce Obecného
zastupiteľstva v Petrovej Vsi na II. polrok 2016. Starosta obce predložil návrh uznesenia.
K predloženému materiálu neboli podané žiadne pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy,
starosta obce dal hlasovať o uznesení.
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U z n e s e n i e č. 41/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Plác práce obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na II. polrok 2016
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš,
Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. Plán kontrol hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
Starosta obce predložil plán kontrol hlavného kontrolóra na II. polrok 2016. Predložil návrh
uznesenia.
Rozprava k predloženému materiálu:
Ing. Polesňák – je tam veľa kontrol, je to nejako stanovené?
Starosta obce - kontrolóri sú každoročne usmerňovaní, plán kontrol je vypracovaný v zmysle
zákonov o účtovníctve, majetku obcí, finančnej kontrole, rozpočtových pravidlách
U z n e s e n i e č. 42/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Plán kontrol hlavného kontrolóra na II. polrok 2016.
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8
Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš,
Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11. Žiadosť o odkúpenie parc. č. 800/3 Ján Jakubáč Petrova Ves 274
Pán Ján Jakubáč Petrova Ves 274 požiadal Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi o odkúpenie
pozemku parc. č. 800/3 vo výmere 170 m2 vytvorený podľa geometrického plánu č. 83/13
z 28.02.2013. Starosta obce navrhol odpredať pozemok obchodnou verejnou súťažou, cena
za m2 3,50 €. Navrhol komisiu na otváranie obálok v zložení Mgr. Jakubáč, Ján Polák, Ing.
Marcel Polesňák. Pracovala v tomto zložení aj v minulom roku.
Zároveň predložil návrh uznesenia.
Rozprava k predloženému materiálu:
Mgr. Jakubáč – hovoril, že OZ v minulom roku schválilo cenu za m2 vo výške 5.- € pri
verejnej obchodnej súťaži, v prípade hodného osobitného zreteľa bola cena 3,50 €, vtedy, ak
žiadateľ užíva tento pozemok viacero rokov.
Ing. Polesňák - keď sa to raz schválilo, môže sa to znova schváliť?
Starosta obce – obchodná verejná súťaž nebola naplnená, musí sa celá obchodná súťaž
prerokovať znova. Návrh 3,50 € bol predložený zo strany starostu, poslanci môžu predkladať
iné návrhy.
P. Ján Jakubáč - prítomný na zasadaní OZ požiadal o možnosť vyjadrenia sa k danej
problematike.
Starosta obce dal hlasovať o jeho vystúpení.
Poslanci OZ súhlasili s jeho vystúpením.
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P. Ján Jakubáč – požiadal minule o odpredaj obidvoch parciel, vzhľadom na to, že nemal inú
možnosť prístupu na svoj pozemok, odkúpil len jednu parcelu, myslí si, že obec mala
postupovať ako prípad hodný osobitného zreteľa a nie verejnou obchodnou súťažou.
V minulosti pre obec vybavil veľa, plynofikáciu obce, zriadenie ambulancie všeobecného
lekára, nedostal za to žiadnu odmenu. Môžete dať cenu aj 10.- €. Veľmi sa ho dotklo, že
minulý rok nebol použitý prípad hodný osobitného zreteľa, lebo nemal inú možnosť dostať sa
na svoj pozemok.
Starosta obce – navrhol p. Jakubáčovi, aby objasnil spôsob využitia, v žiadosti je uvedené len
minimum,
Mgr. Ondráš – ide o pozemok pod budovou?
Ing. Polesňák – požiadal o pripomenutie a objasnenie, ako OZ pristúpilo k tejto cene a
k obchodnej verejnej súťaži.
Starosta obce – v žiadosti nebolo konkretizované využitie pozemku. Nevedeli sme, či to bude
slúžiť na podnikateľské účely, z diskusie vyplynula táto cena 5.- €.
Ing. Polesňák – tiež si na to spomína, že v tomto prípade iná možnosť nie je, aj pán kontrolór
nás upozornil, že tento odpredaj musí ísť len cez verejnú obchodnú súťaž.
p. Ján Jakubáč – má právo ako ktorýkoľvek iný občan odkúpiť pozemok, lebo nemal inú
možnosť prístupu na svoju nehnuteľnosť. V zákone o obecnom zriadení sú možnosti predaja
pozemku priamy predaj, dražba alebo obchodná verejná súťaž.
Ing. Polesňák – suma 5 € bola stanovená aj preto, lebo to je podnikateľská a priemyselná
zóna, táto časť je určená na podnikanie, táto suma 5.- € bola stanovená ako minimálna cena
pre všetky pozemky odpredávané v tejto lokalite.
Starosta obce – schvaľuje sa každá cena osobitne, nie je to tarifne schválené, každý odpredaj
pozemku sa schvaľuje samostatne.
Mgr. Jakubáč - nedal sa tento pozemok iným spôsobom predať, na tento prípad sa prípad
osobitného zreteľa nevzťahuje.
P. Jakubáč – nesúhlasil.
Mgr. Jakubáč – nepodal iný návrh na cenu pozemku,
Mgr. Ondráš – aká je teda cena za pozemok 5 € za m2 ?
Starosta obce vyzval poslancov na predloženie návrhov na cenu odpredávaného pozemku.
Mgr. Ondráš – navrhol cenu 5.- € za m2
Starosta obce dal hlasovať za návrh p. Ondráša vo výške 5.- € za m2.
U z n e s e n i e č. 43/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
minimálnu kúpnu cenu 5.- € za odpredaj parc. č. 800/3 vo výmere 170 m2.
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 8
Za: 7
Mgr. Miriam Hricová , Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš,
Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy,
Proti: 0
Zdržal sa: 1 / Ján Polák/
U z n e s e n i e č. 44/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
odpredaj verejného priestranstva parc. registra „C“ č. 800/3 vo výmere 170 m2 obchodnou
verejnou súťažou.
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 8

-8Za: 8 /Mgr. Miriam Hricová , Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš,

Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy /
Proti: 0

Zdržal sa: 0

U z n e s e n i e č. 45/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
súťažné podmienky k obchodnej verejnej súťaži na predaj pozemku verejné
priestranstvo parc. registra „C“ č. 800/3 vo výmere 170 m2.
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 /Mgr. Miriam Hricová , Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír
Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy /
Proti: 0
Zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 46/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
menuje
komisiu na otváranie obálok z verejnej obchodnej súťaže v zložení Ján Polák, Mgr.
Miroslav Jakubáč, Ing. Marcel Polesňák.
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 /Mgr. Miriam Hricová , Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír
Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy /
Proti: 0
Zdržal sa: 0
12. Rôzne: a. Informácia o schválení odpredaja pozemku od TTSK
Výjazdové zasadanie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja v Holíči schválilo
odpredaj pozemkov odčlenených od štátnej cesty parc. č. 188/1, /od nákupného strediska
smerom na Letničie/ na základe geometrického plánu, ktorý dala obec spracovať. Ide
o pozemky v celkovej výmere 6684 m2. Kúpna cena 1.- €. Starosta obce vyjadril poďakovanie
pracovníkom TTSK i zástupcovi predsedu TTSK PhDr. Zdenkovi Čambalovi.
b. Informácia o návrhu p. Janíka na vysporiadanie pozemku parc. č. 4020 vo
výmere 440 m2
Ing. Ivan Janík je podielovým spoluvlastníkom parc. č. 4020 vo výmere 440 m2.
Predložil návrh na obec na zrušenie podielového spoluvlastníctva obce s tým, že obci Petrova
Ves vyplatí sumu 1,40 € za m2. Pozemok sa nachádza v lokalite IBV – pokračovanie radovej
zástavby.
p. Polák – aký podiel má p. Janík?
Starosta obce - p. Janík vlastní 3015/4400 , čo je 301,5 m2
Mgr. Jakubáč - treba mu zaslať návrh na odkúpenie za 2.- alebo aj 3.- € do vlastníctva obce.
Starosta obce - uviedol, že OcÚ zašle p. Janíkovi stanovisko, že s jeho návrhom nesúhlasí, ale
naopak mu predloží vlastný návrh na odkúpenie tohto pozemku do vlastníctva obce Petrova
Ves.
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13. D i s k u s i a
Ing. Polesňák - aký je stav rozšírenia IBV, či sa budú pozemky predávať cez obchodnú
verejnú súťaž?
Starosta obce - dlho sa čakalo na zápis pozemkových úprav do katastra nehnuteľností,
v súčasnej dobe máme daný zápis i na posledné pozemky, ktoré mala obec v spoluvlastníctve.
Pán Ing. Lasica pripravuje zastavovaciu štúdiu na celú zónu. Následne sa pristúpi
k budovaniu infraštruktúry.
Pozemky sa budú predávať len cez obchodnú verejnú súťaž.
Ing. Polesňák – prebehla informácia o výberovom konaní na administratívneho zamestnanca
obecného úradu, bol už vybraný uchádzač?
Starosta obce - boli stanovené kritériá, napr. obyvateľ našej obce, aby dane a poplatky
obyvateľov boli použité pre vlastných občanov, uchádzač musí mať požadované vzdelanie ekonomického zamerania a pod. Občania budú včas informovaní o obsadení tohto pracovného
miesta.
p. Chňupka – aká bude cena predávaných stavebných pozemkov?
Starosta obce - cena sa bude vyvíjať od výšky nákladov financovania infraštruktúry,
predpokladá cca 18.- €, tak, ako to je v okolitých obciach.
Ing. Polesňák – je to pravdepodobné
Starosta obce - povedal, že je na škodu, že sa dnešného zasadania nezúčastnil Ing. Lasica,
ktorý by plnohodnotne vysvetlil jednotlivé kroky rekonštrukcie sociálnych zariadení
kultúrneho domu.
Po vyčerpaní diskusných príspevkov poslancov OZ, udelil starosta obce slovo občanom našej
obce.
p. Pöštenyi – sa pýtal, kedy sa bude realizovať Zmena územného plánu
Starosta obce – boli vyzvané komisie pri obecnom zastupiteľstve, aby získavali podnety
a návrhy na zmeny ÚP; časovo to nevie posúdiť.
Mgr. Hricová - pozvala občanov a deti na podujatie Popoludnie pre deti na športovom
štadióne v Petrovej Vsi v sobotu 25. 7. od 14.00 hod. Pre deti sú pripravené rôzne súťaže,
pohybové aktivity, vedomostné kvízy.
14. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa prijalo uznesenia , ktorými
číslo 37/2016, 38/2016, 39/2016, 40/2016, 41/2016, 42/2016, 43/2016, 44/2016, 45/2016
schvaľuje
46/2016 menuje
15. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu
spoluprácu, zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil. Zaželal všetkým prítomným príjemnú
dovolenku, načerpanie nových síl do ďalšej činnosti.

Mgr. Miriam Hricová
zástupca starostu

Štefan Beňa
starosta obce
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Peter Chňupka

overovateľ

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

Vladimír Vépy

overovateľ

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

Mária Pochylá
zapisovateľka

