Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 19. mája 2016
v Kultúrnom dome v Petrovej Vsi
___________________________________________________________________________

Prítomní:
Štefan Beňa - starosta obce
Mgr. Miriam Hricová - zástupca starostu,
Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír Ondráš, Ján
Polák, Ing. Marcel Polesňák, Miroslav Pochylý, Vladimír Vépy
Ostatní prítomní:
Ing. Ivan Gronský – obecný kontrolór
Gabriela Vépyová – účtovníčka OcÚ
Mária Pochyla - zapisovateľka
Ospravedlnení:
Účasť občanov na zasadaní OZ: 35
Dnešné zasadnutie 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 zasadnutie
je spôsobilé rokovať a prijímať uznesenia. Schôdza OZ bola riadne písomne zvolaná
s uvedením dňa, miesta, hodiny, ako i s programom rokovania.
P R O G R A M:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Interpelácie poslancov
5. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Petrova Ves za rok
2015
7. Záverečný účet obce Petrova Ves za rok 2015
8. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2015
9. Návrh Zmluvy o prenájme Domu smútku a prevádzkovanie pohrebiska
10. Žiadosť o odkúpenie pozemku Miroslav Beňa a manž. Vlasta, Petrova Ves
299
11. Vyhodnotenie pripomienok k zámeru predaja časti verejného priestranstva
12. Rôzne: a./Stanovisko CHKO Záhorie Malacky k stromov v našej obci
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 Ján Polák, členovia
Mgr. Vladimír Ondráš a Mgr. Miroslav Jakubáč. Za overovateľov zápisnice určil Mgr.
Miroslava Jakubáča a Jána Poláka. Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ
zo dňa 11.apríla 2016 a mimoriadneho zasadania OZ zo dňa 21. apríla 2016 bola overovateľmi
overená bez pripomienok. Za zapisovateľa určil p. Máriu Pochylú.
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov: 9
Za: 9 / Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Kontrola uznesení
Starosta obce vykonal kontrolu uznesení prijatých na zasadaní OZ 11. apríla 2016. Uznesením
č. 15/2016 OZ zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k čerpaniu rozpočtu
za rok 2015. V uznesení č. 16/2016 poslanci OZ schválili plnenie rozpočtu k 31.12.2015.
Dotácia pre Úniu žien bola schválená vo výške 300.- € v uznesení č. 17/2016, zmluva bola
spracovaná, podpísaná a zverejnená na stránke obce. Uznesením č 18/2016 bola schválená
Zmluva o službách so spoločnosťou Regionálna poradenská spoločnosť Banská Bystrica na
spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zateplenie MŠ. Výška spoluúčasti
bola schválená v uznesení č. 19/2016. Dlhodobý prenájom pozemku parc. č. 802/43
s vlastníkom pozemku bol schválený v uznesení č. 20/2016. V uznesení č. 21/2016 OZ
schválilo Zmluvu o spolupráci pri výkone úloh Mestskej polície Skalica na Svätodušnom
jarmoku. Zámer o odpredaji parc. č. 3437 bol schválený v uznesení č. 22/2016, zámer bol
zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce. V uznesení č. 23/2016 bolo uložené
komisii pre výstavbu, dopravu a energetiku posúdiť možnosť odpredaja časti verejného
priestranstva par. č. 5831 pre Jozefa Sokola, Petrova Ves 257. Nakoľko ide o priestor, kde je
ochranné pásmo vodného toku, prečerpávacej stanice, OZ odporúča p. Sokolovi svoju žiadosť
prehodnotiť, napríklad zmeniť výmeru. Starosta obce oznámil p. Sokolovi tieto skutočnosti,
následne bola táto žiadosť stiahnutá žiadateľom.
Kontrolu uznesení prijatých na mimoriadnom zasadaní OZ vykonal obce. OZ v uznesení č.
25/2016 zrušilo uznesenie č. 10/2016 z 01.03.2016. Uznesením č. 26/2016 poslanci OZ
schválili predloženie žiadosti o NFP na zberný dvor odpadov s výškou spoluúčasti 15 978,19
€. V uznesení č. 27/2016 schválilo OZ vytvorenie štyroch plnohodnotných tried v ZŠ Petrova
Ves v šk. r. 2016/2017. V uznesení č. 28/2016 OZ uložilo všetkým komisiám prerokovať
návrhy na Zmeny a doplnky k Územnému plánu obce.

4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní Obecného zastupiteľstva neboli podané žiadne písomné ani ústne
interpelácie.
5. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce
Starosta obce predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce. Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli
obce i na webovej stránke obce.
Ing. Polesňák zaslal pripomienku, že v zákone je stanovená farba kontajnerov na každú
zbieranú komoditu. V našej obci sa na zmesový komunálny odpad používajú zelené zberné
nádoby. Zelená farba kontajnerov je však určená na sklo. Do VZN bolo doplnené, že súčasné
používané zelené nádoby budú označené štítkom na zmesový komunálny odpad, postupne sa
nahradia čiernymi alebo šedými plastovými nádobami.
Súčasne starosta obce predložil návrh uznesenia.
Rozprava k predloženému materiálu:
Ing. Polesňák - obec je povinná zbierať od občanov aj kuchynský odpad a biologicky
rozložiteľný zelený odpad, alebo bude mať obec 50% obyvateľov, ktorí uzatvoria zmluvu
o kompostovaní na vlastnom kompostovisku a tým pádom nemusí obec nakupovať zberné
nádoby a prenášať tieto náklady na občanov
Starosta obce - doplnil, že máme dve možnosti: buď kompostovať v domácnostiach, alebo
zabezpečiť zberné nádoby a odvoz oprávnenou spoločnosťou za odplatu, čím sa bude musieť
zvýšiť poplatok za odpad od občanov
Ing. Lasica – sa pýtal, či bude meniť výška poplatku za odpad u o občanov, ak bude zber
vyseparovaných komodít vykonávať zberná spoločnosť?
Starosta obce – náklady na vývoz vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu bude znášať
organizácia zodpovedných výrobcov, je potrebné v maximálnej miere separovať.
Návrh uznesenia:
U z n e s e n i e č. 29/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Petrova Ves
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov: 9
Za: 9 / Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Petrova Ves za rok
2015
Bol predložený materiál – stanovisko hlavného kontrolóra obce. Ing. Gronský v krátkosti
zhrnul svoje stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2015, v závere odporúča poslancom
záverečný účet obce schváliť bez výhrad. Starosta obce predložil návrh uznesenia.
Návrh uznesenia:
U z n e s e n i e č. 30/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Petrova Ves za rok 2015
Hlasovanie

Celkový počet prítomných poslancov: 9
Za: 9 / Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Záverečný účet obce Petrova Ves za rok 2015
Záverečný účet obce za rok 2015 predložil starosta obce. Bližšie informácie k hospodáreniu
obce predložila účtovníčka OcÚ p. Gabriela Vépyová. Záverečný účet obce predstavuje
zhrnutie plnenia rozpočtu, rozbor plnenia príjmov, rozbor plnenia výdavkov, použitie prebytku
hospodárenia, tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov, finančné usporiadanie
vzťahov voči štátnemu rozpočtu, ostatným právnickým a fyzickým osobám, bilancia aktív
a pasív, prehľad o stave o a vývoji dlhu. Prebytok hospodárenia, ktorý bol vo výške 44 296,66
€, navrhla preradiť do rezervného fondu a následne použiť na kapitálové výdavky –
spolufinancovanie výstavby zberného dvora vo výške 15 978,19 €, spolufinancovanie
zateplenia budovy MŠ vo výške 6600.- €, rekonštrukcia sociálnych zariadení v KD vo výške
16 718,47 €, výstavba chodníka od bytových domov vo výške 5000.- €. Zároveň predložil návrh
uznesenia.
Rozprava k predloženému materiálu:
Ing. Polesňák - pred rokom bola začatá téma rekonštrukcie KD, nepamätá si presne, koľko bola
obec schopná vyčleniť, ale 16 718,47 € je veľmi málo.
Starosta obce – to sú peniaze len z rezervného fondu,
Ing. Lasica - onedlho budeme mať presné podklady k rozpočtu i s projektom a potom by mohlo
byť samostatné zasadnutie OZ k tomuto bodu
Mgr. Jakubáč – hovoríme o rezervnom fonde, nie o rozpočte
Návrh uznesenia
U z n e s e n i e č. 31/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
A. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Petrova Ves za rok 2015 bez
výhrad.
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
B. s c h v a ľ u j e
použitie prebytku vo výške 44 296.66 EUR,
použitie prebytku vo výške 36 423,63 EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm.
a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, na :
- tvorba rezervného fondu 36 423,63 EUR
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
C. s c h v a ľ u j e
zostatok finančných operácií vo výške 7 873,03 EUR na
- tvorba rezervného fondu 7 873,03 EUR
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
D. s c h v a ľ u j e
použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky – spolufinancovanie výstavby
zberného dvora vo výške 15 978,19 €, spolufinancovanie zateplenia budovy materskej
školy vo výške 6 600.- € , rekonštrukcia sociálnych zariadení v KD vo výške 16 718,47
€, výstavba chodníka od bytových domov vo výške 5 000.- €.
Hlasovanie:

Celkový počet prítomných poslancov : 9
Za: 9 / Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2015
Bola predložená správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2015. Účtovná závierka
poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce k 31.12.2015. Zároveň starosta obce
predložil návrh uznesenia.
Návrh uznesenia:
U z n e s e n i e č. 32/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015.
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov: 9
Za: 9 / Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. Návrh Zmluvy o prenájme Domu smútku a prevádzkovanie pohrebiska
Starosta obce oboznámil poslancov so Zmluvou o prenájme Domu smútku a prevádzkovanie
pohrebiska. Povinnosťou každého prenajímateľa hrobového miesta je vyplniť oznámenie
o drobnej stavbe alebo stavebnej úprave, ktorá sa na cintoríne prevádza, aby sa predišlo škodám
na majetku. Zároveň predložil návrh uznesenia.
Rozprava k predloženému materiálu:
Ing. Polesňák – zmluva je na dobu neurčitú a nedá sa vypovedať
Odpovedal starosta obce – v zmluve je uvedená jednomesačná výpovedná lehota ktorejkoľvek
zmluvnej strany
Chňupka – kto sa stará o budovu Domu smútku
Ing. Lasica - ako pri bežnom prenájme, o budovu sa stará vlastník, teda prenajímateľ
Vépyová – je potrebné ponatierať zvody na odtok dažďovej vody, farba je opadaná
Návrh uznesenia:
U z n e s e n i e č. 33/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Zmluvu o prenájme Domu smútku v Petrovej Vsi a prevádzkovanie pohrebiska pre
Antona Valachoviča Pohrebná služba Gbely Naftárska 1026/28
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov: 9
Za: 9 / Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Miroslav Beňa a manž. Vlasta, Petrova Ves 299
Bola predložená žiadosť Miroslava Beňu a manž. Vlasty o odpredaj časti verejného
priestranstva parc. č. 5660, za záhradou ich rodinného domu o výmere cca 500 m2.
Starosta obce oboznámil poslancov OZ, že v rámci pozemkových úprav je táto parcela
vytvorená na zadržiavanie vody a protieróznym vplyvom. V zmysle zákona č. 330/1991 Zb. §

11 ods. 20 je zákaz vlastníka nakladať s pozemkami. Je to zákonná prekážka na predaj tejto
parcely. Predložil návrh uznesenia.
Návrh uznesenia:
U z n e s e n i e č. 34/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
n e s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku žiadateľovi Miroslavovi Beňovi a manž. Vlaste bytom Petrova Ves
299 parc. reg. „C“ č. 5660 z dôvodu obmedzenia nakladania s pozemkami podľa § 11 ods.
20 zákona SNR č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov .
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov: 9
Za: : 9 / Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11. Vyhodnotenie pripomienok k zámeru predaja časti verejného priestranstva
Na zasadaní OZ 11.04.2016 bol prerokovaný zámer predaja nehnuteľného majetku parcela reg.
„C“ č. 3437 vo výmere 227 m2. Zámer bol zverejnený na webovej stránke obce a na úradnej
tabuli obce. V zákonom stanovenej lehote neboli podané žiadne pripomienky k predmetnému
predaju. Predložil návrh uznesenia.
Návrh uznesenia:
U z n e s e n i e č. 35/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
odpredaj parcely registra CKN č. 3437 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 227 m2
pre Jaroslava Kraloviča, Petrova Ves 116 za cenu 3,50 € za m2.
2. p o v e r u j e
starostu obce podpísaním kúpnej zmluvy
3. u k l a d á
obecnému úradu
zaslať výpis z uznesenia Jaroslavovi Kralovičovi, Petrova Ves 116.
Termín: do 31.05.2016
Zodpov.: obecný úrad
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov: 9
Za: 9 / Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
12. Rôzne: a./Stanovisko CHKO Záhorie Malacky
Na zasadaní OZ bolo odporučené požiadať Správu chránenej krajinnej oblasti Záhorie Malacky
o stanovisko ku zdravotnému stavu pagaštanov konských pri cintoríne. Starosta obce so
stanoviskom CHKO Záhorie Malacky oboznámil poslancov OZ. Na základe ich stanoviska
navrhuje spoločne s komisiou pre ŽP určiť stratégiu ozdravného rezu pagaštanov. Výberovým
konaním treba určiť odborne spôsobilú spoločnosť na vykonanie týchto prác. Súčasne predložil
návrh uznesenia
Rozprava k predloženému materiálu:
Ing. Polesňák - 7.5. 2016 sa konalo zasadanie komisie pre životné prostredie, ktorá tiež navrhla
spracovanie cenovej ponuky od odborne spôsobilej firmy na vykonanie sanácie stromov odstránenie suchých konárov, presvetlenie koruny. Komisia ďalej navrhuje zakúpiť vysávač na
lístie, aby sa predchádzalo zhromažďovaniu lístia na hroboch a v okolí stromov. Odporúča tiež

overiť možnosti poistenia voči poškodeniu majetku občanov. V prípade výrubu iniciovať
najprv verejnú rozpravu s občanmi. Ing. Polesňák zisťoval finančné náklady na asanačný rez
jedného stromu cca 200.- €, spoločenská hodnota drevín je vyše 50 000.- €.
V prípade výrubu spracovať projekt na náhradnú výsadbu v takej istej hodnote.
Mgr. Hricová - rez sa musí konať každoročne?
Ing. Lasica - áno, musí sa s niekým urobiť dohoda, aby sa pravidelne o stromy starali, prípadne
zaškoliť pracovníkov obce.
Aj napriek opatreniam sa vždy môže niečo prihodiť, máme zodpovednosť, je vhodné riešiť
situáciu s nejakou firmou a na dlhšie obdobie.
Mgr. Ondráš - ak obec vykoná úpravy, nemáme záruku, ak práce vykoná odborná firma, ručí
napr. 2-ročnou zárukou. Urobiť referenčne sanáciu najviac postihnutých stromov a postupne
výrub, treba zohľadniť aj finančné náklady.
Ing. Lasica – formou školení sa môžu aj pracovníci obce vyškoliť na vykonávanie orezov,
zodpovednosť ponesie dozor
Ing. Polesňák – rez je jednorazová záležitosť, posúdia ramená, vyčistia dutiny, ošetria rany,
vykonajú stabilizáciu zdravotného stavu stromov. Nejde len o spoločenskú hodnotu, je to naše
dedičstvo po predchádzajúcich generáciách.
Mgr. Ondráš – hovoril, aby sa postupne robili napr. 3 stromy v prvej etape, aby boli urobené
kvalitne, za nízku cenu by to mohlo byť nekvalitné, ak zvýšia cenu, bola by to veľká finančná
záťaž.
Ing. Lasica – vyberieme napr. dva stromy a zostanú nám štyri, ktoré budú v ďaleko horšom
stave.
Ing. Polesňák – má odporučenie na firmu, ktorá sa zaoberá špeciálne sanáciou stromov, cenu
určili 200,-€.
Starosta obce – veľa sa ukáže, až príde k samotnej sanácii
Ing. Gronský – vzhľadom k ich veku sa sanácii neubránime, je potrebná vízia budúcej výsadby
Ing. Polesňák – mala by sa spracovať koncepcia výsadby všetkých verejných priestranstiev
v obci.
U z n e s e n i e č. 36/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
a. Stanovisko Správy chránenej krajinnej oblasti Záhorie Malacky – posúdenie stromov
v obci Petrova Ves
b. Stanovisko komisie pre životné prostredie, obchod a služby
ukladá
obecnému úradu a komisii pre ŽP
určiť stratégiu ozdravného rezu pagaštanov konských pri cintoríne s následným
obstaraním odborne spôsobilej spoločnosti na vykonanie prác.
Termín: do 31.10.2016
Zodpov.: obecný úrad, komisia pre ŽP
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov: 9
Za: : 9 / Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

13. Diskusia
V diskusii vystúpili:
Ing. Polesňák – hovoril k odpadovému hospodárstvu, vie o spoločnosti, ktorá sa zaoberá
odpadovým hospodárstvom, pripravuje univerzálne riešenie pre nakladanie s odpadmi vo

vybraných územiach, bezplatne vykoná analýzu súčasného stavu a návrh riešenia - štúdiu
uskutočniteľnosti v odpadovom hospodárstve pre konkrétne územie, mohol by ju osloviť, aby
urobila pre obec túto analýzu i s návrhom riešenia.
Starosta obce - môže odovzdať kontakt na obecný úrad, poskytneme potrebné údaje
Ing. Lasica – navrhol, aby najprv v diskusii vystúpili obyvatelia.
Následne starosta obce udelil slovo obyvateľom obce.
p. Kurcová – kto spravuje stránku petrovavestransparentne?
starosta obce - nemá vedomosť, kto túto stránku spravuje
p. Pochylý Š. - akým právom sa natáčajú na tomto zasadaní obyvatelia bez dovolenia?
p. Straková – stránku založila ona a jej zať, ktorý zastupuje svoju manželku, ktorá je občiankou
P. Vsi. Hociktorý občan SR môže prísť na zasadnutie OZ a má právo ho natáčať.
Vystúpenie pani Strakovej bolo prerušené hlasmi občanov, ktorí prejavovali svoj nesúhlas
s natáčaním ich osôb.
Starosta obce – nie je problém s nahrávaním zasadnutí OZ, ale zverejňovanie komentárov,
osobných pocitov je nevhodné, občania obce potom prejavujú svoju nevôľu.
p. Kurcová – provokujú sa tým občania, príspevky na stránke petrovavestransparentne, ktoré
sa im nepáčia, odstraňujú.
p. Slezák - prišiel na OZ, lebo sa dopočul, čo sa v Petrovej Vsi deje, je pobúrený konaním p.
Strakovej
p. Straková – chodila na zasadania OZ celú dobu, nemá záujem o post starostu obce, chce len
očistiť meno svojej rodiny poškodené pred voľbami. Nahrávať zasadnutie OZ začala, lebo
v zápisnici nebolo všetko, čo povedala na zasadnutí. Má záujem pomôcť obci, chcela by, aby
sa urobila nejaká investičná akcia. Chcela vedieť príčinu, prečo má obec nárast mzdových
nákladov vo výške 55% oproti roku 2012. Nikdy nepísala anonymy, ako bolo uvedené na
zastupiteľstve, chce očistiť svoje meno. Bola sa informovať aj na obecnom úrade v sprievode
zaťa aj s nahrávaním.
Starosta obce – odporučil p. Strakovej robiť si nárast medziročne, využívať zverejnené
materiály. Ďalej vyzval občanov, aby svoje otázky smerovali na poslancov, k práci obecného
zastupiteľstva.
Ing. Lasica – vyzval občanov k vecným pripomienkam, čo sa týka práce poslancov, napr. čo by
sa malo v obci urobiť
p. Pochylý Š. – vyzval, aby p. Straková pomáhala obci a nerozbíjala ju
p. Z. Kocáková – p. Straková by mohla pomáhať obci iným spôsobom, napr. pri verejných
zbierkach
Občania obce vyjadrovali nesúhlasné stanovisko najmä k natáčaniu prítomných občanov zo
strany p. Brachtla.
Vzhľadom na emotívny vývoj diskusie, starosta obce diskusiu obyvateľov ukončil.
Potom vyzval poslancov OZ, aby predniesli svoje diskusné príspevky.
Mgr. Hricová – poďakovala všetkým, ktorý minulý týždeň nezištne pomáhali pri organizovaní
hodových slávností – Svätodušnom jarmoku a Záhoráckej Veterán Rallye.
Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie diskusné príspevky, pristúpilo sa k nasledujúcemu
bodu schváleného programu OZ.
Starosta obce – poďakoval poslancom, za ich záujem o prácu, je rád, že môže s nimi
spolupracovať
14. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 19. mája 2016 prijalo uznesenia,
ktorými číslo
29/2016, 31/2016, 33/2016, 35/2016 – schvaľuje

30/2016, 32/2016 – berie na vedomie
34/2016 – neschvaľuje
35/3/2016, 36/2016 – ukladá
35/2/2016 – poveruje
15. Záver
Týmto boli prerokované všetky body programu, starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a vyjadril spokojnosť s úrovňou práce OZ. Následne zasadanie obecného zastupiteľstva
ukončil.

Mgr. Miriam Hricová
zástupkyňa starostu

Štefan Beňa
starosta obce

Mgr. Miroslav Jakubáč overovateľ

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

Ján Polák overovateľ

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

Mária Pochylá zapisovateľka

