Zápisnica
z mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa
10. apríla 2017 v zasadačke Obecného úradu v Petrovej Vsi
________________________________________________________________________________

P r í t o m n í:
Štefan Beňa, starosta obce
Mgr. Miriam Hricová, zástupkyňa starostu
Mgr. Miroslav Jakubáč, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy,
Peter Chňupka,
O s ta t n í p r í t o m n í:
Kristína Baňovičová - zapisovateľka
Dnešné mimoriadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi otvoril starosta obce
p. Štefan Beňa. Privítal prítomných poslancov OZ a oboznámil ich s programom dnešného
zasadania. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, takže zasadanie je
spôsobilé rokovať a prijímať uznesenia. Schôdza bola riadne písomne zvolaná s uvedením dňa,
miesta, hodiny, ako i s programom rokovania. Starosta obce navrhol do programu do bodu
Rôzne doplniť informáciu o počte detí v ZŠ v šk. roku 2017/2018.

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Výška spolufinancovania zateplenia MŠ
4. Financovania rekonštrukcie KD
5. Rôzne: Informácia o pošte detí v ZŠ v šk. roku 2017/2018
6. Rekapitulácia uznesení
7. Záver
Poslanci OZ program mimoriadneho zasadania OZ schválili a riadili sa ním.
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7 / Mgr. Miriam Hricová Mgr. Miroslav Jakubáč, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel
Polesňák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka/
Proti:
0
Zdržal sa: 0
2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda Mgr. Miroslav
Jakubáč, členovia p. Ing. Marcel Polesňák a p. Ján Polák. Za overovateľov zápisnice určil p.
Mgr. Miroslava Jakubáča a p. Jána Poláka.
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7 / Mgr. Miriam Hricová Mgr. Miroslav Jakubáč, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel
Polesňák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka/
Proti:
0
Zdržal sa: 0

3.

Výška spolufinancovania zateplenia MŠ

Starosta obce informoval poslancov, že na predchádzajúcom zasadaní OZ konanom 27. 03.
2017 OZ schválilo spolufinancovanie z rozpočtu obce vo výške 5 % rozpočtu projektu. Termín
predkladania žiadosti o NFP sa posunul na 30. apríl 2017. Na dnešnom mimoriadnom zasadaní
je potrebné schváliť novú výšku spolufinancovania, nakoľko sa výška nákladov zvýšila.
Rozpočet stavby sa nemení, len je doplnený o stavebný dozor a rezervu na nepredvídané
výdavky súvisiace so stavebnými prácami. Náklady spojené s energetickým auditom a projekty
sa do rozpočtu nedali zahrnúť. Projekt sa spracovával podľa toho, čo riadiaci orgán požaduje,
aby bolo predložené. Keďže sa projekt prepracovával trikrát, vznikli ďalšie náklady súvisiace
s prepracovaním projektu. Konečné tepelno-technické posúdenie je v mesiaci február 2017.
Prvá investícia merania a zaplatenie prvej časti sa uskutočnilo už v roku 2015, preto sme to do
rozpočtu nemohli zahrnúť. Starosta obce predniesol uznesenia a otvoril rozpravu k tomuto bodu
programu.
p. Ján Polák – o koľko sa zvýšila výška spolufinancovania?
Starosta obce – výska spolufinancovania sa zvýšila približne o 1 000,- €.
Ing. Marcel Polesňák – koľko percent tvorí rezerva? Vždy sa u stavby stane, že výmer nie je
zhodný s projektom. Hoci je jednotková cena odsúhlasená, stavba sa musí dorobiť v celej
ploche a v celom rozsahu. Preto sa rezerva dáva naviac.
Starosta obce – výška rezervy je 5 % z celkových rozpočtových nákladov. Záleží na riadiacom
orgáne aké zmeny, t. j. vzniknuté stavy nám dovolí urobiť, či sú oprávnené alebo neoprávnené.
Ing. Marcel Polesňák – Rezerva už sa nedala dať vyššia?
Starosta obce – výška rezervy už je maximálna v obidvoch položkách.
Starosta obce dal najprv hlasovať o zrušení uznesenia č. 14/2017 - 3, v ktorom bola schválená
výška spoluúčasti 14 323,21 €.
Uznesenie č. 25/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
ruší
U z n e s e n i e č. 14/2017 z 30.03.2017,
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
,,Zateplenie materskej školy v obci Petrova Ves“ realizovaného v rámci výzvy na
predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na zníženie
energetickej náročnosti verejných budov s kódom výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja
obce.
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami pomoci.
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci a spolufinancovanie vo výške 5 % celkových
rozpočtových nákladov čo je 14 323,21 € . Finančné prostriedky na spolufinancovanie
budú použité z rezervného fondu.
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7/ Mgr. Miriam Hricová Mgr. Miroslav Jakubáč, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel
Polesňák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka/
Proti: 0
Zdržal sa:
0

Následne starosta obce predniesol uznesenie č. 26/2017, v ktorom sa schvaľuje výška
spoluúčasti 15 033,52 €.
U z n e s e n i e č. 26/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
,,Zateplenie materskej školy v obci Petrova Ves“ realizovaného v rámci výzvy na
predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na zníženie
energetickej náročnosti verejných budov s kódom výzvy: OPKZP-PO4-SC431-201719, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom
rozvoja obce.
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami pomoci
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a spolufinancovanie vo výške 5 %
celkových rozpočtových nákladov čo je 15 033,52 €. Finančné prostriedky na
spolufinancovanie budú použité z rezervného fondu.
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7/ Mgr. Miriam Hricová Mgr. Miroslav Jakubáč, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing.
Marcel Polesňák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka/
Proti: 0
Zdržal sa:
0
4. Financovanie rekonštrukcie KD
V roku 2015 OZ schválilo vypracovanie projektu na rekonštrukciu kultúrneho domu. Na
základe tohto uznesenia dala obec vypracovať projektovú dokumentáciu. V projektovej
dokumentácií boli rozdelené 4 objekty: 1. pošta – odčlenenie od kult. domu, samost. vchod, 2.
hlavný vchod, šatne a sociálne zariadenia, 3. vstup od hasičskej zbrojnice, 4. terénne úpravy.
Počas realizácie projektu nastala zmena, bola zrušená ambulancia MUDr. Sadloňa. Starosta
obce informoval poslancov, že z tohto dôvodu nepokladá za nutné robiť zadný vchod, ktorého
náklady by boli 23 000,- €. Preto sa na základe verejného obstarávania vybral dodávateľ na
realizáciu 2 objektov, t. j. pošta, hlavný vchod, šatne, vestibul a sociálne zariadenia. Zmluvu,
ktorá bola s dodávateľom podpísaná, poslanci obdržali. Na predchádzajúcich zasadnutiach OZ
schválilo financovanie KD z vlastných prostriedkov. Keďže ide o veľké množstvo finančných
prostriedkov, tento bod starosta obce zaradil do programu pred začiatkom realizácie, aby sa
ubezpečil, že poslanci sú uzrozumení s týmto projektom, a že obec spolu s poslancami má
záujem investovať obecné peniaze do tejto nákladnej a dlhodobej rekonštrukcie.
Starosta obce predniesol uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu programu.
Ing. Marcel Polesňák – realizácia rekonštrukcie KD je v tom termíne, kedy sú v obci hody.
Rátalo sa s tým, že sociálne zariadenia nebudú k dispozícií?
Starosta obce – zabezpečíme prenosné sociálne zariadenia. Nemáme v KD žiadny kultúrny
program, tanečná zábavu sa nebude konať.
Ing. Marcel Polesňák – myslím si, že 3 mesiace na rekonštrukciu je veľmi krátka doba.
Prebehlo už odovzdávanie staveniska?
Starosta obce – stavenisko sa bude odovzdávať tento týždeň. Dodávateľ nemá s termínom
problém.
Ing. Marcel Polesňák – keďže financovanie bude z vlastných zdrojov, nie sme viazaní
termínom, dokedy to musí byť.
Starosta obce – prijímateľ NFP je oprávnený 2-krát meniť termín.

Ing. Marcel Polesňák – príde k prestavbe pošty?
Starosta obce – dodávateľ začne s rekonštrukciou okolia. Všetko si pripravia – chodbu,
sociálne zariadenia pre poštu, následne sa zastaví prevádzka pošty. Prebúra sa priečka,
odstránia sa podlahy, urobí sa nášľapná plocha, inštalácie, odstaví sa vchod od vestibulu. Pošta
bude fungovať, ako najdlhšie to bude možné a v čo najkratšom čase sa urobí interiér.
Ing. Marcel Polesňák – je napojenie kanalizácie na poštu?
Miroslav Pochylý - áno, kanalizačná prípojka je pripravená
Starosta obce – v KD bude prístavba závetria, ktoré bude slúžiť ako šatňa, vstup do vestibulu,
kde bude bufet, kuchynka, sociálne zariadenia. V projekte je naplánované zrušenie vchodu na
balkón, pretože tam bol plánovaný vchod od hasičskej zbrojnice. Tento vchod sa ale ponechá,
keďže sa nebude riešiť druhý vchod, aby bolo prvé poschodie prístupné.
Úpravu 4. objektu, t. j. spevnenie plôch a terénne úpravy sme zatiaľ neobstarali, ale nebudeme
dlho čakať. Keď budú zrealizované práce a urobí sa iná výška nástupu, dotiahnu sa aj terénne
úpravy do výšky, ktorá je predpokladaná. Tieto práce zrealizujú možno aj podnikatelia z obce.
Ing. Marcel Polesňák – v zmluve je uvedené 77 992,- € , sú vyčlenené finančné prostriedky aj
na tieto práce?
Starosta obce - na ďalšom zasadaní sa bude schvaľovať prebytok finančných prostriedkov,
ktoré sa rozdelia.
U z n e s e n i e č. 27/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
S ch v a ľ u j e
financovanie rekonštrukcie kultúrneho domu v Petrovej Vsi minimálne vo výške
77 992,52 € z vlastných zdrojov.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7/ Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing.
Marcel Polesňák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka/
Proti: 0
Zdržal sa:
0
5. Rôzne: Informácia o počte detí v ZŠ v šk. roku 2017/2018
Starosta obce predložil poslancom OZ informáciu o počte žiakov ZŠ v školskom roku
2017/2018. Celkový počet žiakov v budúcom šk. roku bude 44, oproti tomuto šk. roku je pokles
o 4 žiakov. Dotácia sa schvaľuje na základe počtu žiakov k 15. septembru a nedá sa presne
vyčísliť jej výška. Koncom roku sa dotácie upravujú podľa počtu žiakov. To čo dali naviac,
odoberajú. Starosta obce predložil poslancom výšky jednotlivých dotácií na ZŠ za obdobie od
januára do apríla 2017 a porovnal ich s výdavkami, v ktorých sú zahrnuté mzdy, odvody,
energie, materiál, služby. V šk. roku 2017/2018 je potrebné, aby sa rozhodlo, či budú 4
plnohodnotné triedy a 4 učitelia (pri tomto variante je však možné, že finančné prostriedky budú
chýbať a doplácať sa bude z rozpočtu obce), alebo budú 3 triedy, pričom v jednej triede by boli
spojené dva ročníky a 3 učitelia.
Ing. Marcel Polesňák – ak sa zníži počet tried musí, sa znížiť počet pedagogických
pracovníkov? Aká výška dotácie bude poskytnutá na 44 detí?
Starosta obce – je lepšie, ak je každá trieda samostatná, má svojho učiteľa a nie je rušená
výukou inej triedy.
p. Ján Polák – ak by sme v budúcom šk. roku zrušili jedného učiteľa a v prípade, že
v budúcnosti zvýši počet detí, zamestnali by sme naspäť pedagogického zamestnanca?
Starosta obce – ak prepustíme učiteľa, je potrebné zaplatiť odstupné. Je možné spustiť
dohodovacie konanie, ale finančné prostriedky nie sú nárokovateľné. S účtovníčkou OcÚ
skúsime vypočítať priemernú dotáciu na žiaka. Bližšie podklady predložíme na ďalšom
zasadaní OZ.

5. Rekapitulácia uznesení
Predseda návrhovej komisie Ing. Marcel Polesňák predložil rekapituláciu prijatých uznesení
na mimoriadnom zasadaní OZ dňa 21. apríla 2016.
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi uzneseniami číslo:
24/2017 – ruší
25/2017, 26/2017 - schvaľuje

8. Záver
Týmto boli prerokované všetky body programu a starosta obce mimoriadne zasadanie obecného
zastupiteľstva ukončil.

Mgr. Miriam Hricová
zástupkyňa starostu obce

Štefan Beňa
starosta obce

Mgr. Miroslav Jakubáč

overovateľ

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

Ján Polák

overovateľ

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

Kristína Baňovičová
zapisovateľka

