Zápisnica

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 19. septembra 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:
Ing. Ivan Gronský – obecný kontrolór
Mária Pochylá - zapisovateľka

Ospravedlnený: Ing. Stanislav Lasica
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 Majetkové prevody doplniť Žiadosť o odpredaj časti verejného
priestranstva - Anna Hyžová a spoluvlastníci, Petrova Ves 100.
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. Komunitný plán sociálnych služieb Obce Petrova Ves na roky 2016 - 2021
6. Plnenie rozpočtu k 30. 06. 2016
7. Zmluva o nájme zo ŠK Petrova Ves
8. Zmluvný prevod vlastníctva z TTSK Trnava do vlastníctva obce
9. Posedenie s dôchodcami
10. Majetkové prevody: a. Rozália Poláčková, 908 44 Petrova Ves 77
b. Anna Hyžová a spoluvlastníci, 908 44 Petrova Ves 100
11. D i s k u s i a
12. Rekapitulácia uznesení
13. 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
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2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda p. Ing. Marcel Polesňák,
členovia Mgr. Vladimír Ondráš a Ján Polák. Za overovateľov zápisnice určil p. Ing. Marcela Polesňáka
a Mgr. Vladimíra Ondráša. Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 23. júna
2016 bola 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
Kontrolu uznesení prijatých na zasadaní OZ 23. júna 2016 vykonal starosta obce.
Uznesenie č. 37/2016 – OZ schválilo Dodatok č. 5 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa MŠ a ŠKD. Dodatok bol vyvesený na úradnej tabule obce.
Uznesenie č. 38/2016 – OZ schválilo VZN č. 2/2016 o mieste a čase zápisu detí do 1. ročníka ZŠ.
OZ schválilo Uznesenie č. 39/2016 čerpanie úveru z Dexia Komunál na rekonštrukciu sociálnych
zariadení v KD v Petrovej Vsi. Uznesením č. 40/2016 OZ schválilo 1. zmenu rozpočtu k 30. 06. 2016.
OZ schválilo Uznesenie č. 41/2016 - plán práce OZ na II. polrok 2016. Uznesenie č. 42/2016 – OZ
schválilo plán kontrol hlavného kontrolóra na II. polrok 2016. OZ schválilo Uznesenie č. 43/2016 minimálnu kúpnu cenu 5.- € na odpredaj parc. č. 800/3 vo výmere 170 m2. Uznesenie č. 44/2016 – OZ
schválilo odpredaj verejného priestranstva parc. reg. ,,C“ č. 800/3 vo výmere 170 m2 obchodnou
verejnou súťažou. OZ schválilo Uznesenie č. 45/2016 - súťažné podmienky k obchodnej verejnej súťaži
na predaj pozemku verejného priestranstva parc. reg. ,,C“ č. 800/3 vo výmere 170 m2.
Uznesenie č. 46/2016 – OZ schválilo komisiu na otváranie obálok z verejnej obchodnej súťaže. Po
doručení obálok komisia zasadala, bola spracovaná kúpna zmluva.
4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne písomné ani ústne interpelácie.
5. Komunitný plán sociálnych služieb Obce Petrova Ves na roky 2016 – 2021
Starosta obce predložil spracovaný Komunitný plán sociálnych služieb Obce Petrova Ves na roky
2016 – 2021. V zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je obec povinná mať vypracovaný
Komunitný plán sociálnych služieb. Sú v ňom stanovené úlohy a ciele v oblasti sociálnych služieb.
Komunitný plán je dôležitou súčasťou pri predkladaní žiadosti o poskytnutie dotácií na bezbariérovosť,
vybudovanie zariadenia pre seniorov a pod. Hlavným dôvodom, že obec dala vypracovať tento plán je,
že je to stanovené zákonom a druhým dôvodom, že ak bude obec žiadať dotáciu na bezbariérovosť,
alebo dom sociálnych služieb, je potrebné komunitný plán mať spracovaný. Starosta obce predložil
návrh uznesenia.
Rozprava k predloženému materiálu:
Mgr. Hricová – v komunitnom pláne sú vyjadrené silné a slabé stránky obce, napr. že chýba organizácia
sociálne a zdravotne postihnutých. Pripravuje sa jej založenie?
Starosta obce – momentálne nemáme podnety od občanov , ale verím, že v najbližšom čase príde k jej
založeniu.
Ing. Polesňák – kto vypracoval tento plán, je dobre vypracovaný
Starosta obce – Marta Vida – Nobilis Vida, na základe našich podkladov.
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U z n e s e n i e č. 47/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Komunitný plán sociálnych služieb Obce Petrova Ves na roky 2016 - 2021
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 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
6. Plnenie rozpočtu k 30. 06. 2016
Starosta obce predniesol plnenie rozpočtu za I. polrok 2016. Príjmy – schválený rozpočet 550 824.- €
plnenie k 30. 06. 2016 je 358 958,73 €. Výdavky – schválený rozpočet 550 824.- € plnenie k 30. 06.
2016 je 284 761,86 €. V júli 2016 sa konala rekonštrukcia prípravnej miestnosti sobášnej siene. Bolo
potrebné vymeniť podlahu, ktorá bola v zlom technickom stave, následne sa vymaľovala miestnosť. Od
1. septembra 2016 deti zo ZUŠ využívajú túto miestnosť. Bude potrebné vykonať úpravu rozpočtu
z dôvodu realizácie tejto údržby na najbližšom zasadaní OZ. Starosta obce predložil návrh uznesenia.
Rozprava k predloženému materiálu:
Ing. Polesňák - daň z nehnuteľnosti u pozemkov máme rozpočtované 40 500.- € a plnenie je 8 108,25€.
Starosta obce - toto je plnenie k 30. 06. 2016. RD Petrova Ves je najväčší nájomca pozemkov,
požiadalo o odklad podania daňového priznania, nakoľko po pozemkových úpravách nemali vyčíslenú
výmeru pozemkov podľa nájomných zmlúv. Na základe ich podkladov sme vypracovali rozhodnutie až
v mesiaci august. RD Petrova Ves svoju prvú splátku už zaplatilo. Daňové subjekty s výškou dane nad
100.- € majú rozloženú platbu na tri splátky.
U z n e s e n i e č. 48/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
Plnenie rozpočtu k 30. 06. 2016
Príjmy

Schválený
2016
518 076.12 748,-

rozpočet

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné
operácie
20 000,príjmové

Výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné
operácie
príjmové

Schválený
2016
464 338.59736.26 750. -

Rozpočet po 1. zmene
587 111,68
16 854,56
108 687,42

rozpočet

Rozpočet po 1. zmene
531 925,49
153 546,66
26 750.-

Plnenie
rozpočtu
k 30.06.2016
327 840,69
4 572,06
26 545,98

Plnenie rozpočtu
k 30. 06. 2016
276 012,97
8 748,89

Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 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
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7. Zmluva o nájme zo ŠK Petrova Ves
Starosta obce predložil Zmluvu o nájme zo ŠK Petrova Ves. Bolo potrebné, aby sa upravili určité
náležitosti v zmluve, konkretizoval sa majetok, ktorý ŠK užíva, spôsob ďalšieho prenájmu. Pripomienky
p. Ing. Marcela Polesňáka a p. Ing. Ivana Gronského boli zapracované v zmluve. Táto zmluva bola
konzultovaná aj s výborom ŠK Petrova Ves. Starosta obce predložil návrh uznesenia.
Rozprava k predloženému materiálu:
Mgr. Jakubáč – aké boli pripomienky od p. Polesňáka? Od p. Gronského dostal e mail.
Ing. Polesňák – v zmluve nebola v článku VIII. Skončenie nájmu zakotvená doložka vypovedať zmluvu
bez udania dôvodu výpoveďou ktorejkoľvek strany.
U z n e s e n i e č. 49/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
Zmluvu o nájme zo ŠK Petrova Ves
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 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

8. Zmluvný prevod vlastníctva z TTSK Trnava do vlastníctva obce
Ako informoval starosta obce, na minulom zasadaní obecného zastupiteľstva Trnavský samosprávny
kraj schválil odpredaj pozemkov v k. ú. Petrova Ves z vlastníctva TTSK na obec Petrova Ves za 1.- €
v celkovej výmere 6684 m2. Starosta obce preložil návrh uznesenia.
Rozprava k predloženému materiálu:
Ing. Polesňák – o aké pozemky ide?
p. Polák – vtedajší predseda v 70. rokoch previedol tieto pozemky na Slovenskú správu ciest. Ide
o cestu od pána Haviča smerom na Letničie po zákrutu pred rodinným domom p. Beňovej. TTSK bude
patriť len štátna cesta s kanálom.
U z n e s e n i e č. 50/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
A. Prevod vlastníctva novovytvorených pozemkov parc. reg. ,,C“ v k. ú Petrova Ves, oddelených
z pozemku parc. reg. ,,C“ parc. č. 188/1 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 12,086 m2,
zapísaného na LV č. 2462, k. ú. Petrova Ves, na základe geometrického plánu č. 7/2016,
vyhotoviteľ POZEPO, Ján Polák, Petrova Ves, a to parc. č. 188/11 zast. pl. s výmerou 355 m2, parc.
č. 188/12 zast. pl. s výmerou 240 m2, parc. č. 188/13 zast. pl. s výmerou 1340 m2,
parc. č. 188/14 zast pl. s výmerou 1113 m2 a parc č. 188/15 zast. pl. s výmerou 3636 m2,
z vlastníctva TTSK do vlastníctva Obce Petrova Ves, IČO 00 309 770 za kúpnu cenu 1,- €.
B. Splnomocňuje
Starostu obce k podpísaniu kúpnej zmluvy s TTSK Trnava
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 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

-59. Posedenie s dôchodcami
V rámci Mesiaca úcty k starším sa pravidelne v októbri koná Posedenie s dôchodcami s občerstvením
a kultúrnym programom. Mgr. Miriam Hricová, zástupkyňa starostu, oboznámila poslancov, že v tomto
roku sa toto podujatie bude konať 09. 10. 2016 o 14. 00 hod. v KD. V spolupráci s Jednotou dôchodcov
v Petrovej Vsi bude zabezpečený program – folklórny súbor z Brodského. Občerstvenie zabezpečí
kultúrna komisia.
U z n e s e n i e č. 51/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
Posedenie s dôchodcami konané dňa 09. 10. 2016 v KD.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 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
10. Majetkové prevody:
a. Rozália Poláčková, 908 44 Petrova Ves 77
Starosta obce predložil žiadosť p. Rozálie Poláčkovej, Petrova Ves 77. Pri spracovaní geometrického
plánu zistila, že časť stavby hospodárskej budovy je postavená na pozemku vo vlastníctve obce
v celkovej výmere 15 m2. Má záujem o vysporiadanie tohto pozemku.
Starosta obce predložil návrh uznesenia.
Rozprava k predloženému materiálu:
Mgr. Jakubáč – Ide o pozemok na ulici Kaniža?
Starosta obce – áno.
Ing. Polesňák – nevedú tam siete?
Starosta obce – nie.
U z n e s e n i e č. 52/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
odpredaj časti verejného priestranstva z vlastníctva obce parc. č. 288 vo výmere 15 m2, podľa § 9a
odst. 8 písm. e. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Cena za m2 - 3,50 € . Zámer bude zverejnený
na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 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
b. Anna Hyžová a spoluvlastníci 908 44 Petrova Ves 100
Ďalšia žiadosť bola od p. Anny Hyžovej, Petrova Ves 100 a spoluvlastníkov, ktorí pri spracovaní
geometrického plánu zistili, že užívajú časť verejného priestranstva v celkovej výmere 98 m2. Na tejto
časti je postavená hospodárska budova. Majú záujem o vysporiadanie pozemku. Pozemok je oplotený,
rodina Hyžová ho v tomto stave užíva viacej generácií.
Starosta obce predložil návrh uznesenia
U z n e s e n i e č. 53/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
odpredaj časti verejného priestranstva z vlastníctva obce parc. č. 189/1 vo výmere 98 m2, podľa §
9a odst. 8 písm. e. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Cena za m2 - 3,50 €. Zámer bude
zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce.
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Celkom prítomných poslancov OZ: 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
11. Diskusia
V diskusií vystúpili:
Starosta obce - informoval poslancov o stave pripravovanej rekonštrukcie sociálnych zariadení KD.
V súčasnej dobe sa vytvára projekt na protipožiarne a technické opatrenia, súvisí s tým doplnenie
rozpočtu stavby. Starosta obce konzultoval s Ing. Stanislavom Lasicom, že by bolo vhodné, aby celý
projekt bol rozdelený na jednotlivé etapy t. j. 1. objekt = samostatný vchod pošta a jej vnútorné
úpravy; 2. objekt = nástup a vchod k lekárovi; 3. objekt = vstup do KD, vestibul, šatňa, sociálne
zariadenia ; 4. objekt = terénne úpravy, okolie KD. Ing. Lasica tiež navrhol, že by nebolo vhodné, aby
celý projekt robila iba jedna firma. Veľa vecí dokáže obec urobiť svojpomocne, nemuseli by sme platiť
firme. Ušetrili by sa finančné prostriedky.
Ing. Polesňák – aký je predpokladaný termín začatia?
Starosta obce – keď bude ukončený projekt, bude sa hneď vybavovať stavebné povolenie a pôjdeme
do toho, ak nám to počasie dovolí.
p. Chňupka – Vepos zbiera plasty a papier, ale dávajú iba 1 nové vrece na plasty a 1 vrece na papier.
Malo by platiť, že koľko občan odovzdá vriec, toľko vriec vrátia naspäť.
Starosta obce – Organizácia zodpovedných výrobcov zatiaľ nemá zakúpené vrecia. Oni majú určený
počet vriec na obec, podľa počtu domácností, nerozlišujú, koľko osôb v rodinnom dome býva. Na
obecnom úrade sú k dispozícii vrecia, kto má malo, môže si prísť vyzdvihnúť. Tieto vrecia sa nedajú
zakúpiť.
Ing. Polesňák – Ja som zakúpil modré a žlté, je to štandardizované?
Starosta obce – vrece musí byť priehľadné. Ak obsahuje vrece taký materiál, aký tam nemá byť, takéto
vrece nepreberú. Je to škoda, lebo tento odpad ide potom do zmesového komunálneho odpadu, čím
sa navyšujú náklady na jeho zber.
Starosta obce otvoril tému gaštanov okolo cintorína. Obec spolu s komisiou pre životné prostredie má
určiť stratégiu ošetrenia týchto stromov. Oslovili sme dvoch odborníkov. Pán Nosek si tieto stromy
prechádzal a označil 2 gaštany č. 3 a č. 7, ktoré sú najviac ohrozené, zaslal cenovú ponuku
s konkrétnymi úkonmi, ktoré treba na týchto stromoch urobiť. Druhý odborník p. Seidl nám cenovú
ponuku zatiaľ neposlal. Zdravotný a bezpečnostný rez stromov sa vykonáva počas vegetačného
obdobia. Je potrebné vytvoriť taký rez, ktorý odľahčí korunu, aby sa odstránilo tlakové pnutie. Rez
treba vykonať tak, aby v prípade odlomenia konára, zostal konár zachytený v korune stromu.
Ing. Polesňák – rozšírenie IBV. Boli vypracované projekty na rozšírenie inžinierskych sietí?
Starosta obce – Komunikácie do zastavovacej štúdie môže robiť iba oprávnený inžinier. Ing. Lasica je
v rokovaní s niektorými odborníkmi, musíme počkať na zapracovanie do štúdie.
Mgr. Jakubáč – spomaľovacie prahy na IBV.
Starosta obce – stĺpiky na osadenie dopravného značenia sú už zabetónované. V tomto alebo budúcom
týždni sa budú inštalovať samotné spomaľovacie prahy. Obyvatelia IBV sa pýtali na dôvod umiestnenia
spomaľovacích prahov. Deti sa chcú hrať, jazdiť na bicykloch, v čom im tieto prahy budú zabraňovať. Sú
aj protichodné názory.
Mgr. Hricová – požiadala za hlasovanie za náš projekt „Odlož tablet, poď sa hrať von!“ na internetovej
stránke www.SPPoločne.sk. Bol vybraný do užšieho výberu, kde o pridelení dotácie rozhoduje
hlasovanie obyvateľov a priaznivcov. K hlasovaniu je potrebný mobilný telefón, po zadaní mena a emailovej adresy sa dajú získať ďalšie 2 bonusové body. Ak sa dostaneme do I. päťky môžeme získať
6 000.- € na výstavbu nového detského ihriska s prvkami street workoutu. Poprosila aj o hlasovanie
známych a priateľov. Hlasovanie sa ukončuje 3. októbra.
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Starosta obce udelil slovo občanom.
Mgr. Ing. Aneta Brachtlová – spýtala sa na zastupiteľstvo z mája. Písomné znenie otázky: „Pán
starosta, prečo ste dňa 19. 05. 2016 na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva neudelili slovo
v diskusii môjmu manželovi, napriek tomu, že ste dávno mali vedomosť o platnom plnomocenstve,
ktoré som mu udelila? Manžel sa viacnásobne hlásil o slovo, pretože chcel reagovať na Vaše
neoprávnené, klamlivé a zavádzajúce vyjadrenia a na útoky a otázky od Vašich najbližších príbuzných
a pár občanov, ktoré viedli až k vyhrážkam jeho fyzického napadnutia od Vášho svokra?
Zároveň sa chcem spýtať pána starostu, prečo neupovedomil na obecnom zastupiteľstve občanov, že
ich je možné nahrávať aj bez ich súhlasu? Poprípade, prečo za celú dobu neusmernil pána starostu pán
kontrolór?
Starosta obce – podľa zákona o obecnom zriadení ak požiada o slovo poslanec Národnej rady
Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu,
slovo sa mu udelí. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce. Nie je to zákonná povinnosť.
Ing. Gronský – konzultoval som to s právnikmi. Občanovi nemusí byť udelené slovo. Starosta obce
nemá zákonné právo udeliť slovo obyvateľovi.
Mgr. Ing. Aneta Brachtlová – je teda správne udeliť slovo švagrovej, svokrovi, jeho rodine a nie môjmu
manželovi alebo mne? Je to správne? Máte na to zákonné právo, ale je to správne ?
Starosta obce – mám právo udeliť alebo neudeliť, nemusím sa nikomu zverovať, prečo moje pohnútky
boli také, aké boli.
Mgr. Ing. Aneta Brachtlová – každému sú jasné vaše pohnútky, aby ste znemožnili môjho manžela,
moju rodinu, je mi to úplne jasné.
Ing. Gronský – zo zákona o obecnom zriadené sú OZ verejné, časť môže byť neverejná. Vyplýva z toho,
že nepotrebujete žiadny súhlas k nahrávaniu, ak si robíte záznam, robte si ho, každý si môže robiť
záznam písomný, zvukový alebo videozáznam, jediné čo odporúčam, je slušnosť občanov upozorniť,
že budú nahrávaní.
Mgr. Ing. Aneta Brachtlová - prečo ste ich neupozornili, že môžu byť nahrávaní, že to je naše právo ich
nahrávať bez ich súhlasu, prečo ste to nechali tak vyprovokovať.
Gronský – mám poradný hlas, preto to teraz vysvetľujem, mňa nikto nevyzval, starosta nepovažoval za
nutné to vysvetliť, ja som ho upozornil, že máte právo nahrávať.
Starosta obce – pokiaľ ste si prezreli video z tohto zasadania, uviedol som, že nemám problém
s nahrávaním. Skôr ma uráža zverejňovanie komentárov vášho manžela, ktoré sú subjektívne,
nepodložené a ktorými osočuje mňa i celé OZ. Tak ako p. Brachtl využíva svoje právo k prístupu
k slobodným informáciám, ani občanom nemôže nikto zakázať svoje presvedčenie, vyjadriť svoj názor
na nahrávanie.
Mgr. Ing. Aneta Brachtlová – udivuje mňa, že ste mali vedomosť o tom, že môžeme verejnosť nahrávať.
Príde mi to účelové. Keď máte problém s jeho subjektívnymi argumentami, ktoré na Youtube
zverejňuje, prečo nezverejníte OZ vy, keď to nahrávate? Hovorili ste, že je to finančne náročné, nedá sa
to, teraz to nahrávate a prečo to nezverejňujete, je to normálne?
Starosta obce – poslanci OZ nepovažujú za potrebné nahrávať OZ. Pokiaľ má p. Brachtl trvalý pobyt
v Karlovej Vsi a bude viesť takúto schôdzu, nech sa riadi podľa jeho nápadov, názorov. Teraz riadim
schôdzu ja, budem ju riadiť tak, ako uznám za vhodné, tak aby bola v prospech chodu našej obce, nie
aby to bolo v prospech chodu Karlovej Vsi alebo nejakej inej obce. Právo na riadení obce má iba občan
tejto obce. Preto som postupoval tak, ako som postupoval. Vzhľadom k tomu, že ste vyčerpali svoj čas,
odoberám vám slovo.
Mgr. Ing. Aneta Brachtlová – odkedy je časový limit ?
Starosta obce – preštudujte si rokovací poriadok OZ .
p. Jarmila Straková – časť toho, čo som chcela povedať, povedala moja dcéra. Písomné znenie otázky:
„Keďže od 19. mája sú obecné zastupiteľstvá nahrávané na náklady obce a do dnešného dňa nebola
zverejnená žiadna nahrávka, preto znova apelujem na ich zverejnenie, čím predídeme dvojitému
nahrávaniu. Pán starosta sa verejne vyjadril, že naše súkromné nahrávky sú zverejňované s mesačným
oneskorením. Dôvodom však bolo oneskorené zverejňovanie zápisníc zo strany OcÚ, ktoré sme kvôli
transparentnosti a informovanosti občanov chceli priložiť k nahrávkam. Podľa rokovacieho poriadku OZ
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augusta, čo je takmer 40 dní a to napriek skutočnosti, že od 1. júla bol na OcÚ prijatý ďalší
administratívny pracovník.“
Úplne nechápem, kde je problém, v dnešnej dobe, keď mnohé obce majú priamy prenos zo zasadaní,
môžu sa pýtať poslancov, prečo v našej obci, že nahrávame OZ pod vedením obecného úradu a vaše
nahrávky sa dávajú do šuplíka, Nevidím v tom problém zverejniť, ale ako ste sa rozhodli, je to vaše
právo.
Starosta – neviem, či tento diskusný príspevok bol aj otázka, ale vyrozumel som z toho, že môžem
reagovať. Obec pristúpila k zhotovovaniu záznamu z toho dôvodu, aby sa mohli zápisnice slovíčko po
slovíčku, tak ako si to praje pani Straková, skladať a podľa záznamu prezrieť zápisnicu, aby potom na
ďalšom zverejnení zasadnutí na Youtube neboli pripomienky, starosta klamal a čosi kdesi, preto
nahrávame, aby sme mohli zosúladiť tú zápisnicu. Nie vždy sa nám podarí dostať médium v takej dobe,
aby sme stihli zverejniť zápisnicu. Neviem, v čom je problém, obec nemá povinnosť vyhotovovať
zápisnicu, nie je to zákonom dané, my to robíme a ešte sa to nepáči. Je mi to ľúto, nie vždy sa musí
priorita otočiť na stranu toho, že bude zápisnica včas zverejnená. Skúste sedieť na úrade a povedať
ľuďom, stránkam, že my máme na spracovanie vašej žiadosti 14 - 15 dní, príďte si potom. Som zvedavý,
ako budú všetci občania nadšení. Pre mňa je dôležité, že najprv vybavíme potreby našich občanov,
preto tu sme, a keď je zápisnica zverejnená o deň, päť dní, desať dní neskôr, mám z toho aj tak dobrý
pocit, viem, že všetkým občanom, ktorí prišli na úrad, bolo vyhovené. Dokážeme uprednostniť tie veci,
ktoré sú potrebnejšie.
p. Straková – kde je problém, aby sa to zverejnilo, aby si to ľudia mohli pozrieť
Starosta obce – stále hovoríme o tom istom: OZ neuznalo za vhodné, aby sa záznamy zverejňovali. Aby
sa mohol zúčastniť zasadania čo najväčší počet osôb, konajú sa OZ v kultúrnom dome, nikto nemôže
povedať, že nemá možnosť zúčastniť sa, je tu toľko voľných miest. Myslím si, že keď niekto niečo
nahráva a potom si tam napíše svoj názor, míňa sa to výsledku a účelu. Keď potom transparentne
zverejňujete svoje nahrávky a bavia sa o našom zastupiteľstve iba Bratislavčania, nie je to pre našich
občanov. Aby boli naši občania informovaní, čo im nie je jasné, každý má dvere otvorené, ešte som
nikomu nepovedal, že nemôže prísť. Čo nevedia pracovníčky vysvetliť, vysvetlím ja, pokiaľ neviem,
zistím a spätná väzba vždy príde. Občania majú dvere otvorené, určite to nie je o nejakom sledovaní
videozáznamu a čítanie si obláčkov na Youtube.
p. Straková - myslím si, že keď má video 600 pozretí za mesiac, takže asi niečo na tom bude
Starosta obce – a päť komentárov k tomu
Straková – keď tam niekto dá komentár, niekto nedá, je to vaše rozhodnutie
p. Ondráš – nemáme iný problém, len nahrávanie OZ
p. Guček - my už rok riešime iba nahrávanie
p. Straková - mňa sa ľudia pýtajú, kedy dám na internet posledné zastupiteľstvo
p. Guček - kto sa vás to pýta, ktorí ľudia, nech sem prídu, kde sú tí ľudia teraz napríklad
p. Straková – každý nemôže prísť
p. Guček – je nás 1100 obyvateľov obce Petrova Ves a je nás tu 17
p. Straková - prečo má 600 pozretí
p. Guček – ako viete, že to sú Petrovovešťania, ja si dnes naklikám 200-krát
Starosta obce – myslím si, že nahrávanie sa rieši už jeden rok, nedostal som žiadny podnet od
obecných zastupiteľov, že by mali potrebu nahrávať zasadania OZ, tak isto ako vám bolo povedané
skôr, môžete urobiť petíciu, kde občania sú za to, sú zákonné spôsoby, aby sa tým OZ muselo
zapodievať, ale zatiaľ k ničomu takému nedošlo, pokiaľ bude predložená takáto petícia, OZ sa ňou je
povinné zaoberať, nie je povinné s ňou súhlasiť. Myslím si, že to sme mohli mať už dnes vyriešené.
Poslanci neuznali za vhodné zverejňovanie a rozhodli sa tak, ako sa rozhodli. Poslanci OZ riadia obec.
p. Pöštényi - chcem sa spýtať, kde sa dá nahliadnuť na nový územný plán, či sa dá na to pozrieť ako
je navrhovaný.
Starosta obce – nový územný plán nebol navrhnutý,
p. Pöštenyi - boli tam nejaké návrhy
Starosta obce - potrebu zmenu územného plánu ste iniciovali len z vašej strany, zatiaľ ako komisie ani
obec nezistila potrebu zmeny územného plánu. ÚP, ktorý je v súčasnej dobe platný, bol robený
nadčasový, ešte v súčasnej dobe pokrýva potreby obce. Nebude to zo dňa na deň. Čas ukáže, na čo
plán nepamätá, na potreby obce, zatiaľ jedna pripomienka, ktorá je faktická a bude zapracovaná do
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Spolupracujeme vcelku dobre, aby vaše požiadavky boli naplnené. Pán kontrolór teraz povedal, že ak
chcete nevyhnutne zmenu územného plánu, môžete ju zaplatiť. Je tu taká možnosť.
p. Pöštenyi - bolo spomínané, že sa zbierajú nejaké podklady, či sa dá na to pozrieť v akom je to štádiu.
Ing. Gronský - je to dosť nehospodárne, keď je len jedna pripomienka, až sa zhrnie toho viacej, potom
má zmysel robiť zmeny územného plánu, je to veľmi drahé všetko, ale zákon umožňuje, pokiaľ má
niekto svoj záujem, ktorý nie je totožný so záujmom obce, ale obec súhlasí s tou zmenou, všetky
náklady znáša žiadateľ. Treba zvážiť, či kvôli tejto zmene chcete zaplatiť 10 000.- alebo 12 000.- €, kvôli
hospodárnosti treba plán meniť až bude viacero pripomienok.
12. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 19. septembra 2016 prijalo uznesenia,
ktorými
číslo 47/2016, 49/2016, 50/2016- A, 51/2016, 52/2016, 53/2016 schvaľuje
číslo 48/2016 berie na vedomie
číslo 50/2016 – B splnomocňuje

13. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu spoluprácu,
zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.
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