Zápisnica

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 26. marca 2015 v zasadačke
Obecného úradu v Petrovej Vsi
__________________________________________________________________________________

Prítomní:
Štefan Beňa starosta obce
Mgr. Miriam Hricová zástupca starostu
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
Účasť občanov na zasadaní: 1 /Jarmila Straková/

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 15. Rôzne doplniť : Návrh na vyplatenie jubilejnej odmeny dôchodcom pri dožití 70,
75, 80, 85 a viac, Návrh na vyplatenie jubilejného finančného príspevku pri životnom jubileu veliteľovi
DHZ, Oznámenie o schválení nenávratného finančného príspevku z OP Životné prostredie,
Oznámenie o neschválení dotácie na vybudovanie Zberného dvora odpadov, Doplnenie členov
komisie pre výstavbu, energetiku a dopravu, Návrh p. Pöštényiho na zmenu druhu stavby.
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. 4 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ
a školskom zariadení so sídlom na území obce Petrova Ves
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu obce Petrova Ves k 31.12.2014
7. Plnenie rozpočtu k 31.12.2014
8. Návrh Zmeny rozpočtu k 31.03.2015
9. Žiadosť o poskytnutie dotácie Poľovnícke združenie vlastníkov pôdy Petrova Ves
10. Ponuky na stavebný úrad
11. Zásady odmeňovania poslancov OZ

-212. Ponuky na spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
13. Žiadosť o odpredaj časti verejného priestranstva Anton Dvoran a manž. Zuzana
Bratislava
14. Žiadosť o stanovisko k zámennej zmluve Ing. Lenka Slezáková Petrova Ves 246 a Emil
Sokol a manž. Anna Petrova Ves 245
15. Rôzne: : a/ Návrh na vyplatenie jubilejnej odmeny dôchodcom pri dožití 70, 75, 80, 85
a viac
b/ Návrh na vyplatenie jubilejného finančného príspevku pri životnom jubileu
veliteľovi DHZ
c/ Oznámenie o schválení nenávratného finančného príspevku z OP Životné
prostredie
d/ Oznámenie o neschválení dotácie na vybudovanie Zberného dvora odpadov
e/ Doplnenie členov komisie pre výstavbu, energetiku a dopravu
f/ Návrh p. Pöštényiho na zmenu druhu stavby
16. D i s k u s i a
17. Rekapitulácia uznesení
18. Záver

2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda p. Ing. Marcel Polesňák,
členovia Peter Chňupka a Vladimír Vépy. Za overovateľov zápisnice určil p. Petra Chňupku a p.
Vladimíra Vépyho. Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 10. februára
2014 bola overovateľmi overená bez pripomienok. Za zapisovateľku určil p. Máriu Pochylú.
3. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení vykonal starosta obce Štefan Beňa. Uznesením číslo 12/2015 OZ schválilo
odpredaj časti verejného priestranstva parc. č. 800/3 a 800/2. V uznesení č. 13/2015 schválilo
súťažné podmienky na odpredaj týchto parciel. Minimálna kúpna cena vo výške 5.- € bola určená
v uznesení č. 14/2015. Uznesením č. 15/2015 bola menovaná komisia na otváranie obálok.
Zasadanie komisie sa uskutočnilo 27.02.2015 o 18.00 hod. Bola doručená jedna obálka od
súťažiaceho Jána Jakubáča, bytom Petrova Ves 274. Komisia jednohlasne odporúča prijať súťažný
návrh zmluvy na parc. č. 800/2 vo výmere 51 m2 Jána Jakubáča Petrova Ves 274.
U z n e s e n i e č. 29/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
prijíma
súťažný návrh zmluvy účastníka verejnej obchodnej súťaže na odpredaj časti na časť verejného
priestranstva parc. č. 800/2 Jána Jakubáča Petrova Ves 274.
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
Uznesenie č. 16/2015 OZ zobralo na vedomie informáciu o poverení zastupovaním starostu obce.
Uznesením č. 17/2015 OZ schválilo dotáciu pre ZO Jednoty dôchodcov v Petrovej Vsi. Dotáciu ŠK
Petrova Ves schválilo OZ uznesením č. 18/2015. DHZ v Petrovej Vsi bola schválená dotácia uznesením
č. 19/2015. V uznesení č. 20/2015 OZ schválilo doplnenie členov jednotlivých komisií. Uznesením
č.21/2015 bola vytvorená komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce
Petrova Ves. V uzneseniach č. 22/2015 a 23/2015 zobralo OZ na vedomie ponuku spoločnosti CITY
plan Bratislava na spracovanie Zmien a doplnkov územného plánu a vytvorenie Centrálneho
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starostovi zistiť viac informácii o „Združení obcí - budovanie regionálnej skládky tuhého
komunálneho odpadu Cunín“. Doteraz sa však stretnutie v Holíči neuskutočnilo. V uzneseniach č.
25/2015 a 26/2015 bola schválená zámena pozemkov parc. č. 467/2 a 467/1 medzi obcou Petrova
Ves a manželmi Jozefom a Zdenkou Ondrášovou, zriadenie záložného práva na túto časť parcely
a vykúpenie časti parc. č. 468/2 a 468/1 od Štefánie Lábskej, Jany Kolínkovej a Samuela Lábskeho, na
budovanie protipovodňových opatrení na hone Boltizárka. OZ v Petrovej Vsi v uznesení č. 27/2015
zobralo na vedomie správu o činnosti hlavného kontrolóra Ing. Gronského za rok 2014. Uznesením č.
28/2015 OZ schválilo zriadenie samostatnej triedy v prvom ročníku ZŠ pre školský rok 2015/2016
s menším počtom detí.
4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne písomné ani ústne interpelácie.
5. Návrh Dodatku č. 4 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ
a školskom zariadení so sídlom na území obce Petrova Ves
Bol predložený návrh dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Petrova Ves 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,
kde dotácia na mzdy a prevádzku žiaka v MŠ predstavuje 1900.80 €, na žiaka v ŠKD 270,60 €, na
stravníka v ŠJ 118,80 €. VZN sa upravuje každoročne podľa daného koeficientu a výšky podielových
daní.
U z n e s e n i e č.30/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
Dodatok č. 4 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, kde dotácia na mzdy a prevádzku žiaka
v MŠ predstavuje 1900.80 €, na žiaka v ŠKD 270,60 €, na stravníka v ŠJ 118,80 €.
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. Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu obce Petrova Ves k 31.12. 2014
Hlavný kontrolór našej obce p. Ing. Ivan Gronský predložil stanovisko k plneniu rozpočtu obce
k 31.12.2014. Príjmy boli plnené na 99,74 %, výdavky na 95,05. 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.
Navrhuje, aby poslanci OZ schválili plnenie a čerpanie rozpočtu bez výhrad, tak, ako bolo predložené
ekonómkou obce. 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. 31/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce Ing. Ivana Gronského k plneniu a čerpaniu rozpočtu obce
Petrova Ves za rok 2014
Celkový počet prítomných poslancov : 9
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Vladimír Ondráš, Ján Polák, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Plnenie rozpočtu k 31.12.2014
Účtovníčka Obecného úradu v Petrovej Vsi p. Gabriela Vépyová predložila správu o plnení rozpočtu
k 31.12.2014. Rozpočet k 1.1.2014 bol schválený vyrovnaný: príjmy celkom vo výške
444 029.- €, celkové výdavky vo výške 444 029.- €. V priebehu roka sa robili štyri zmeny rozpočtu.
Po zmenách boli príjmy celkom vo výške 554 888,01 € a výdavky vo výške 511 694,86 €. Správa
o plnení rozpočtu bola predložená písomne a tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanci plnenie rozpočtu
schválili.
U z n e s e n i e č. 32/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje plnenie rozpočtu k 31.12.2014
Príjmy
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Spolu

Výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Spolu

Rozpočet po zmene
k 31.12.2014
520 368.98
3 150.42 182,59
565 701.57

Plnenie
k 31.12.2014
519 026.67
0
35 861.34
554 888.01

Rozpočet po
zmene k 31.12.2014
492 220.33
23 762.27 150.543 132.33

Plnenie
K 31.12.2014
467 863.61
20 431.54
23 399.71
511 694.86

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. Návrh Zmeny rozpočtu k 31.03.2015
Návrh Zmeny rozpočtu k 31.03.2015 predložila účtovníčka OcÚ p. Gabriela Vépyová, nakoľko prišlo k
zmenám v príjmovej a výdavkovej časti schváleného rozpočtu. Ide sa o zmenu č. 1/2015. Za I. štvrťrok
sa posielajú výkazy na Daňový úrad, nie je vhodné, aby boli položky v mínuse.
Poslanci obdržali návrh zmeny č. 1/2015 v písomnej forme. Návrh Zmeny č. 1/2015 k 31.03.2015 bol
poslancami OZ schválený.
U z n e s e n i e č. 33/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
1. zmenu rozpočtu k 31.03.2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015 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:
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Rozpočet na rok 2015
v €
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

437 185.00
3 150.00
3 694.00
444 029.00

Rozpočet na rok 2015
v €
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

386 847.00
27 732.00
29 450.00
444 029.00

1. zmena rozpočtu
na rok 2015
v€
547 057.59
24 367.30
6 405.92
577 830.81

1. zmena rozpočtu
na rok 2015
v €
475 373.36
49 926.29 450.554 749.36

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/

9. Žiadosť o poskytnutie dotácie Poľovnícke združenie vlastníkov pôdy Petrova Ves
Poľovnícke združenie vlastníkov pôdy Petrova Ves požiadalo OZ o poskytnutie dotácie na
zabezpečenie zveri v revíri, nákup zajacov, bažantov, zakúpenie krmiva. 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. Bolo viacero
pripomienok: združenie nie je spoločensky prospešné, zo zveri majú úžitok sami, pre získanie dotácie
by sa mali viac angažovať vo verejnoprospešných aktivitách. Počas Indiánskeho dňa guláš predávali,
nebol pre deti zadarmo. Mohli by zorganizovať s deťmi z vyšších ročníkov environmentálnu akciu
s cieľom vyčistiť les od odpadkov. Bolo by vhodné, aby niektorý člen združenia oboznámil poslancov
s OZ s ich činnosťou a aktivitami. Na stretnutí spoločenských organizácií sa Poľ. zduženie zaviazalo
pripraviť pre deti Indiánsky deň v sobotu 26.06. 2015.
Dotácia bola schválená vo výške 350.- € na rok 2015. Dotácia musí byť vyúčtovaná do 30.12.2015.
U z n e s e n i e č. 34/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
poskytnutie dotácie pre Poľovnícke združenie vlastníkov pôdy Petrova Ves na rok 2015 vo výške
350.- € 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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Pripravuje sa novela stavebného zákona, v ktorej boli navrhnuté pre okres Skalica spoločné stavebné
úrady v meste Skalica, Holíč a Gbely. Naša obec vykonáva stavebnú agendu samostatne. Mestá Holíč
a Gbely oslovili poslancov OZ s ponukou, aby sa naša obec začlenila do spoločného stavebného úradu
v ich meste. Poslanci OZ prerokovali jednotlivé ponuky. Mesto Gbely je bližšie k našej obci. Do mesta
Holíč je lepšie autobusové spojenie. Starosta obce dal hlasovať o začlenení do mesta Gbely, následne
dal hlasovať o začlenení do mesta Holíč.
U z n e s e n i e č. 35/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
n e s ch v a ľ u j e
začlenenie našej obce do spoločného stavebného úradu v meste Gbely
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov : 9
Za: 2/ Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák/
Proti: 7 /Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr.
Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Vladimír Vépy/
Zdržal sa: 0
Uznesenie nebolo schválené.
U z n e s e n i e č. 36/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
začlenenie našej obce do spoločného stavebného úradu v meste Holíč
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov : 9
Za: 7 /Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr.
Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Vladimír Vépy/
Proti: 2 / Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák/
Zdržal sa: 0
11. Zásady odmeňovania poslancov OZ
Bol predložený návrh Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Petrova Ves.
Za účasť na zasadaní OZ odmena vo výške 15.- €, poslancovi predsedovi komisie 10.- € za zasadanie
komisie, poslancovi, ktorý je členom komisie a členom komisií, ktorí nie sú poslancami, odmena vo
výške 7.- €. Návrh bol predložený písomne, tvorí prílohu tejto zápisnice.
U z n e s e n i e č. 37/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 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

12. Ponuky na spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
V zmysle zákona č. 309/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore
regionálneho rozvoja je obec povinná spracovať program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
v novej obsahovej štruktúre. Naša obec mala spracovaný PHSR do roku 2013. Zmena je i v tom, že
obec má povinnosť každoročne do 31.05. zaslať príslušnému VÚC správu o plnení svojho PHSR. Naša
obec dostala tieto ponuky na spracovanie PHSR: RRA Skalica - ponuková cena 891 €, G&G Union Holíč
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spoločnosť G&G Union Holíč.

U z n e s e n i e č. 38/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
ponuku na spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Petrova ves od
spoločnosti G&G UNION spol. s. r. o. Holíč za ponukovú cenu 850.- €.
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. Žiadosť o odpredaj časti verejného priestranstva Anton Dvoran a manž. Zuzana
Bratislava
Manželia Anton a Zuzana Dvoranová kúpili v roku 2012 v našej obci rodinný dom č. súp. 196. Bol
spracovaný geometrický plán na celý pozemok. V zmysle GP užívajú časť parc. č. 502/7 vo výmere 29
m2 vlastníctve obce Petrova Ves, novovytvorené parc. č. 502/10. Majú záujem o vysporiadanie
a odkúpenie tejto časti. Poslanci OZ prerokovali túto žiadosť. Nakoľko ide o právne vysporiadanie
jestvujúceho stavu, pozemok je odnepamäti súčasťou oplotenej záhrady bývalých vlastníkov, obec
odpredá pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, podľa zákona č. 138/1991 Zb. § 9a odst. 8
písm. e. Zámer o odpredaji bude zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce.
U z n e s e n i e č. 39/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
odpredaj časti verejného priestranstva parc. č. 502/7, novovytvorené parc. č. 502/10 vo výmere 29
m2 podľa § 9 a odst. 8 písm. e. z dôvodu hodného osobitného zreteľa .pre Anton Dvorana a manž.
Zuzanu Dvoranovú bytom Bratislava. Zámer bude zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej
stránke obce.
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. Žiadosť o stanovisko k zámennej zmluve Ing. Lenka Slezáková Petrova Ves 246
a Emil Sokol a manž. Anna Petrova Ves 245
Ing. Lenka Slezáková bytom Petrova Ves 246 a manželia Emila a Anna Sokolová bytom Petrova Ves
245 požiadali OZ o stanovisko k zámennej zmluve. Na základe GP č. 6/2015 bolo zistené, že obec
Petrova Ves užíva časť parc. 801/12 vo výmere 28 m2, ktorá je v jej vlastníctve. Emil Sokol a manž.
Anna majú záujem o zámenu časti verejného priestranstva parc. č.801/18 vo výmere 50 m2. Medzi
sebou majú výmenu vo výmere 52 m2. Navrhovali zámenu týchto pozemkov. Poslanci OZ prerokovali
túto žiadosť a navrhujú odkúpenie parc. č. 801/12 od Ing. Lenky Slezákovej do vlastníctva obce. Ak
majú manželia Emil a Anna Sokolová záujem o parc. č. 801/18 vo výmere 50 m2, musia požiadať OZ
o odkúpenie do svojho vlastníctva.
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Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
odkúpenie parc. č. 801/18 vo výmere 28 m2 z vlastníctva Ing. Lenky Slezákovej do vlastníctva 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
15. Rôzne: : a/ Návrh na vyplatenie jubilejnej odmeny dôchodcom pri dožití 70, 75, 80, 85
a viac
Obec každoročne poskytovala našim obyvateľom pri dožití jubilea 70, 75, 80, 85 a viac rokov odmenu
vo výške 20.- €. Bol prednesený návrh, aby sa i naďalej poskytovala táto odmena. Poslanci OZ
s poskytovaním jubilejnej odmeny súhlasili.
U z n e s e n i e č. 41/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
poskytovanie odmeny obyvateľom našej obce pri dožití 70, 75, 80, 85 a viac rokov vo výške 20.- €.
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/ Návrh na vyplatenie jubilejného finančného príspevku pri životnom jubileu
veliteľovi DHZ
Dlhoročný člen a veliteľ dobrovoľného hasičského zboru v našej obci p. Jozef Janík sa dožíva
významného životného jubilea – 60 rokov. Starosta obce predložil návrh, aby mu pri tejto príležitosti
bola poskytnutá odmena vo výške 100.- €. Poslanci OZ predložený návrh schválili.
U z n e s e n i e č. 42/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
poskytnutie odmeny veliteľovi DHZ p. Jozefovi Janíkovi pri príležitosti jeho životného jubilea vo
výške 100.- €
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
c/ Oznámenie o schválení nenávratného finančného príspevku z OP Životné prostredie
Starosta obce informoval poslancov, že obec dostala Rozhodnutie o schválení Žiadosti o nenávratný
finančný príspevok z operačného programu Životné prostredie prioritná os č. 2 – ochrana pred
povodňami na projekt „Petrova Ves protipovodňové opatrenia na hone Boltizárka vo výške 21 217,30
€.“ Zmluva zatiaľ ešte nebola podpísaná, po podpísaní zmluvy sa môže začať s úpravou terénu. Práce
bude realizovať spoločnosť G- STAV PLUS Holíč p. Jozef Valúch.
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Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
schválenie nenávratného finančného príspevku na na projekt „Petrova Ves protipovodňové
opatrenia na hone Boltizárka vo výške 21 217,30 €.“
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

d/ Oznámenie o neschválení dotácie na vybudovanie Zberného dvora odpadov
Starosta obce informoval poslancov OZ, že obec nedostala dotáciu z Environmentálneho fondu na
výstavbu Zberného dvora v našej obci. Výstavba zberného dvora je pre obec potrebná, aby sa odpad
nezhromažďoval vo dvore obecného úradu, tým sa zlepší aj samotné separovanie. Budeme sa znova
uchádzať o poskytnutie dotácie, lebo obec z vlastných zdrojov nie je schopná túto stavbu realizovať.
U z n e s e n i e č. 44/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
oznámenie o neschválení dotácie na výstavbu Zberného dvora v našej obci
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
e/ Doplnenie členov komisie pre výstavbu, energetiku a dopravu
Predseda komisie pre výstavbu, energetiku a dopravu Ing. Stanislav Lasica predložil návrh na
doplnenie členov komisie. Navrhol p. Jána Poláka a Mariána Jakubáča. Poslanci OZ tento návrh
schválili.
U z n e s e n i e č. 45/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
volí
členov komisie pre výstavbu, energetiku a dopravu Jána Poláka a Mariána Jakubáča.
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
f/ Návrh p. Pöštényiho na zmenu druhu stavby
P. Emil Pöštényi požiadal obecné zastupiteľstvo Petrova Ves o vyjadrenie sa k zmene druhu stavby
na svojej garáži. Má syna, ktorý má záujem o zriadenie pneuservisu. Pri prevádzke tohto druhu je
potreba zabezpečiť parkovacie miesta. Poslanci odporučili žiadosť p. Pöštényiho postúpiť na
stavebný úrad Petrova Ves.
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Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
postupuje
žiadosť p. Poštényiho na úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku 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

17. Diskusia
Na dnešnom zasadaní boli prednesené diskusné príspevky poslancov:
Poslanec Ing. Miroslav Jakubáč – hovoril, že znova jazdia kamióny cez našu obec i napriek zákazu.
Starosta obce odpovedal, že sa obrátime na Dopravný inšpektorát - krajské riaditeľstvo; na náš
predchádzajúci podnet zaslaný na okresné riaditeľstvo sme dostali odpoveď, že vykonávajú kontroly
týchto vozidiel. Kamióny prechádzajú najmä v noci a cez víkendy.
Ing. Marcel Polesňák – zaujímal sa o prípadných záujemcov o kúpu bývalej MŠ a o budovanie
chodníkov pri ceste.
Mgr. Vladimír Ondráš – navrhol, aby sa nové chodníky v obci budovali ploché, bez priehlbín a boli tak
pohodlnejšie pre chodcov.
Starosta obce odpovedal, že nové chodníky budú budované tak, aby čo najlepšie vyhovovali
potrebám chodcov.
Poslanec Ing. Stanislav Lasica - hovoril, že je potrebné odviezť kameň od rodinného domu č. súp.
115, tam, kde sa vymieňal nový mostík.
Poslanec Mgr. Vladimír Ondráš – pýtal sa, či sa nedajú získať peniaze z fondov na vybudovanie
cyklistického chodníka do Gbiel. Starosta obce odpovedal, že podľa jeho informácií je úspešné
získavanie dotácií len v prípade, ak cyklotrasa spája priemyselnú zónu s obytnou.
Starosta obce – hovoril o potreba spracovania zastavovacej štúdie v lokalite IBV Peklo II
pokračovanie,
ďalej informoval, že je možnosť získať finančné prostriedky na zateplenie bytových domov, ale je
potrebné najprv spracovať projekt.
18. Rekapitulácia uznesení
Predseda návrhovej komisie p. Ing. Marcel Polesňák previedol rekapituláciu uznesení. Obecné
zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 26. marca 2015 prijalo uznesenia , ktorými
číslo 29,/2015,- prijíma
30/2015, 32/2015, 33/2015, 34/2015, 35/2015, 37/2015, 38/2015, 39/2015, 40/2015, 41/2015,
42/2015 - schvaľuje
31/2015, 43/2015, 44/2015 – berie na vedomie
36/2015 – neschvaľuje
46/2015 - postupuje
45/2015 – volí
19. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu
spoluprácu, zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.
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Vladimír Vépy

Peter Chňupka

Mária Pochylá
zapisovateľka

overovateľ

overovateľ

Štefan Beňa
starosta obce
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