Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 01. marca 2016
v zasadačke Obecného úradu v Petrovej Vsi
__________________________________________________________________________
Prítomní:
Štefan Beňa - starosta obce
Mgr. Miriam Hricová - zástupkyňa 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
Ostatní prítomní: 5 občanov
Dnešné zasadnutie 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 zasadnutie 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: Ponuku na uplatnenie predkupného
práva k pozemku parc. č. 4910 v k.ú. Petrova Ves, Odporučenie komisie pre výstavbu
k umiestneniu polyfunkčnému domu v areáli RD.
PROGRAM:
l. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Interpelácie poslancov
5. Správa o činnosti obecného kontrolóra obce Petrova Ves za rok 2015
6. Výsledok inventarizácie k 31.12.2015
7. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2016 - Jednota dôchodcov Petrova Ves
8. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce - DHZ Petrova Ves
9. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce - Poľovnícke združenie vlastníkov pôdy Petrova
Ves
10. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce - Športový klub Petrova Ves
11. Vyhodnotenie pripomienok k zámeru predaja majetku
12. Výber nájomníka do uvoľneného bytu
13. Žiadosť o odpredaj časti verejného priestranstva Ladislav Škápik, Petrova Ves 189
14. Návrh Zmluvy o službách so spoločnosťou e-dotácie na vypracovanie žiadosti o NFP
na zberný dvor
15. Rôzne: a. Informácia o nepridelení dotácie z Environmentálneho fondu na zateplenie
MŠ
b. Zdravotný posudok gaštanov pri cintoríne

c. Odporučenie komisie pre výstavbu k umiestneniu polyfunkčného domu v areáli
RD
d. Ponuka na uplatnenie predkupného práva k pozemku parc. č. 4910 v k.ú.
Petrova Ves
16. Diskusia
17. Rekapitulácia uznesení
18. Záver
Poslanci OZ doplnenie programu schválili a riadili sa ním.
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
2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda p. Peter Chňupka,
členovia p. Ján Polák a p. Miroslav Pochylý. Za overovateľov zápisnice určil p. Petra Chňupku
a p. Miroslava Pochylého. Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ zo dňa
14.decembra 2015 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 dňa 14.12.2015. Uznesenia
č. 83/2015 – 100/2015 boli schvaľovacie neboli uložené žiadne úlohy.
Uznesenie č. 101/2016 zámer o odpredaj časti verejného priestranstva parc. reg. „C“ č. 502/11
vo výmere 133 m2 bol vyvesený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce po dobu 15 dní.
4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne ústne ani písomné interpelácie.
5. Správa o činnosti obecného kontrolóra obce Petrova Ves za rok 2015
Poslanci obdržali správu o činnosti hlavného kontrolóra obce Petrova Ves za rok 2015. Ing.
Gronský informoval poslancov o prijatí nového zákona o finančnej kontrole a vnútornom
audite. K tejto správe bola otvorená diskusia.
Ing. Lasica – sa pýtal, či má právo ako poslanec nahliadnuť do účtovníctva, napr. ak by chcel
vidieť všetky faktúry a pokladničné doklady na jednu akciu.
Odpovedal hlavný kontrolór – poslanci i občania majú právo nahliadnuť do účtovníctva
v takom rozsahu, aby neprišlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov.
Účtovníčka obce p. Vépyová doplnila – vyhľadať všetky faktúry a pokladničné bloky použité
na tú istú akciu by bolo veľmi komplikované, lebo sú zoradené chronologicky, nie podľa účelu.
Bolo prijaté uznesenie:
U z n e s e n i e č. 1/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi

berie na vedomie
Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce Petrova Ves za rok 2015
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 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. Výsledok inventarizácie k 31.12.2015
Ústredná inventarizačná komisia predložila správu o vykonaní inventarizácie. Poslanci dostali
správu ústrednej inventarizačnej komisie. K predloženej správe neboli podané žiadne
pripomienky.
U z n e s e n i e č. 2/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
správu ústrednej inventarizačnej komisie z vykonanej inventarizácie k 31.12.2015
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 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. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2016 Jednota dôchodcov Petrova Ves
V zmysle VZN obce o poskytovaní dotácií je potrebné si podať žiadosť o dotáciu do konca
marca príslušného roka. Jednota dôchodcov Petrova Ves požiadala o dotáciu vo výške 400.- €
na poriadanie kultúrnych podujatí pre svojich členov, zájazdy.
Ing. Polesňák – táto organizácia je aktívna, stále niečo organizujú pre svojich členov.
Ing. Lasica – sa pýtal, či je v rozpočte kapitola na dotácie.
p. Vépyová - odpovedala, že je v rozpočte kapitola na dotácie, ak bude výška schválených
dotácií vyššia, vykoná sa zmena rozpočtu.
Dotácia bola schválená vo výške 400.- €.
U z n e s e n i e č. 3/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
1. schvaľuje
dotáciu z rozpočtu obce Jednote dôchodcov v Petrovej Vsi vo výške 400.- €
2. ukladá
Obecnému úradu
spracovať zmluvu o poskytnutí dotácie s uvedením účelu jej použitia
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 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. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce DHZ Petrova Ves

Tiež Dobrovoľný hasičský zbor Petrova Ves požiadal o dotáciu na svoju činnosť na rok 2016
vo výške 1200.- €.
Ing. Polesňák – sa pýtal či aj tento rok má DHZ také silné mužstvá ako minule, vtedy sa im
darilo, na súťažiach obsadili popredné miesta.
Dotácia bola schválená vo výške 1200.- €.
U z n e s e n i e č. 4/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
1. s ch v a ľ u j e
dotáciu z rozpočtu obce DHZ Petrova Ves vo výške 1200.- €
2.ukladá
Obecnému úradu
spracovať zmluvu o poskytnutí dotácie s uvedením účelu jej použitia
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 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. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Poľovnícke združenie Petrova Ves
Poľovnícke združenie vlastníkov pôdy Petrova Ves požiadalo o dotáciu vo výške 700.- € na
svoju činnosť, zazverovanie revíru, čistenie lesa, odvoz odpadu z lesa.
Ing. Polesňák - poľovníctvo je ako šport, poľovníci ho využívajú ho vo svoj prospech, mali by
ho dotovať z vlastných zdrojov
M. Pochylý – zrekonštruovali chatu, znižujú stav škodných zvierat, v minulom roku líšky
spôsobovali škody v chove domácich zvierat, najmä hydiny.
Ing. Lasica, M. Jakubáč - návrh 400.- €.
U z n e s e n i e č. 5/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
1. s ch v a ľ u j e
dotáciu z rozpočtu obce Poľovníckemu združeniu vlastníkov pôdy Petrova Ves vo výške
400.- €
2.ukladá
Obecnému úradu
spracovať zmluvu o poskytnutí dotácie s uvedením účelu jej použitia
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 9
Za: 8 /Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 1 /Ing. Marcel Polesňák/
Zdržal sa: 0
10. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Športový klub Petrova Ves
Športový klub Petrova Ves požiadal o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na svoju činnosť na
prípravu detí, žiakov, dospelých vo výške 6000.- €.
Ing. Lasica podporil návrh 6000.- € s tým, že keď bude dostatok finančných prostriedkov, môže
sa dotácia navýšiť. Dotácia bola schválená vo výške 6000.- €.
U z n e s e n i e č. 6/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
1. s ch v a ľ u j e
dotáciu z rozpočtu obce Športovému klubu Petrova Ves vo výške 6000.- €

2. ukladá
Obecnému úradu
spracovať zmluvu o poskytnutí dotácie s uvedením účelu jej použitia
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 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 majetku
Na zasadaní OZ 14.12.2015 bol prerokovaný zámer predaja časti verejného priestranstva parc.
reg. „C“ č. 502/11 vo výmere 133 m2. Zámer zverejnený na úradnej tabuli obce od 21.12.2015,
na webovej stránke od 29.12.2015. V stanovenej lehote neboli podané žiadne pripomienky.
U z n e s e n i e č. 7/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
1. s c h v a ľ u j e
odpredaj časti verejného priestranstva par. registra „C“ č. 502/11 vo výmere 133 m2 Mgr.
Františkovi Polesňákovi a Mgr. Anne Polesňákovej Petrova Ves 194 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 manželom Polesňákovým.
Termín: do 31.03.2016
Zodpov.: obecný úrad
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 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. Výber nájomníka do uvoľneného bytu
Starosta obce informoval poslancov o doručení oznámenia o uvoľnení z nájomného bytu Barbora Dujsíková, Petrova Ves 351. Ide o trojizbový byt v 12-bytovom nájomnom dome.
Žiadateľom o 3-izbový byt je p. Jakub Kuthan s p. Slavomírou Hrubšovou. Bývajú v 2izbovom byte, majú dve deti. Vzhľadom na to, že sú dlhodobí žiadatelia o 3-izbový byt, nie je
potrebné vyberať náhradníkov. Nakoľko bývajú v dvojizbovom byte, je potrebné vybrať
nájomníka do uvoľneného dvojizbového bytu. Žiadatelia sú Ján Kastler, bytom Petrova Ves,
ktorý býva s priateľkou v podnájme, čakajú prvé dieťa; Petra Jančišinová, bytom Gbely, v našej
obci má zriadenú prevádzku kaderníctva; Ján Vaculka, bytom Skalica spolu s priateľkou Luciou
Hoferkovou a známou Silviou Balážovou; Iveta Mazúrová, bytom Senica s deťmi vo veku 18
a 15 rokov. Do dvojizbového bytu bol navrhnutý Ján Kastler, bytom Petrova Ves, prvým
náhradníkom Petra Janšišinová, bytom Gbely.
P. Chňupka – pýtal sa, prečo nemôže dostať 2-izbový byt p. Darina Šestáková, keď bola minule
schválená ako náhradníčka.
Starosta obce – obecné nájomné byty sú určené pre mladé rodiny s maloletými deťmi, pani
Šestáková nespĺňa stanovené kritériá,
Ing. Polesňák - zaujímal sa, ako sa postupuje, keď si niekto byt prerobí, či mu nový nájomca
musí investície preplatiť.

Ing. Lasica – tieto veci by mali byť ošetrené v nájomnej zmluve.
Starosta obce – v nájomnej zmluve je zakotvené, že nájomca môže uskutočniť zmeny len so
súhlasom prenajímateľa, na vlastné náklady. Po uvoľnení bytu vráti byt v pôvodnom stave,
v prípade investícií do zveľadenia bytu sa finančná náhrada neposkytuje.
U z n e s e n i e č. 8/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
1.
nájomníka do uvoľneného trojizbového bytu č. 12 v bytovom dome č. súp. 351 - Jakuba
Kuthana a Slavomíru Hrubšovú, bytom Petrova Ves
2.
nájomníka do uvoľneného dvojizbového bytu č. 4 v bytovom dome č. súp. 350 - Jána
Kastlera a Vieru Hechtovú, bytom Petrova Ves,
v poradí prvého náhradníka do dvojizbového bytu Petru Jančišinovú bytom Gbely.
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 9
Za: 8 / Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír
Ondráš, Ing. Marcel Polesňák, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 1 /Peter Chňupka/
13. Žiadosť o odpredaj časti verej. priestranstva - Ladislav Škápik, Petrova Ves 189
Ladislav Škápik, bytom Petrova Ves požiadal o odkúpenie časti verejného priestranstva parc.
č. 502/1 vo výmere cca 240 m2. Starosta obce informoval poslancov, že ide o časť obecného
pozemku, určená na voľnočasové aktivity detí a mládeže. Z toho dôvodu neodporúča odpredaj
tohto pozemku. Poslanci OZ neschválili odpredaj tohto pozemku.
U z n e s e n i e č. 9/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
neschvaľuje
odpredaj časti verejného priestranstva par. registra „C“ č. 502/1 Ladislavovi Škápikovi
Petrova Ves 189
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9 / Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Ing. Marcel Polesňák, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
14. Návrh Zmluvy o službách so spoločnosťou e-dotácie na vypracovanie žiadosti
o NFP na zberný dvor
Obec sa už veľa ráz pokúšala získať finančné prostriedky na zberný dvor, ale vždy neúspešne.
Teraz je vyhlásená Výzva OP Kvalita životného prostredia - cieľ zvýšenie miery
zhodnocovania odpadov, podpora triedenia komunálnych odpadov. Našu obec oslovila
spoločnosť e-dotácie so sídlom v Nitre. Za kompletné spracovanie žiadosti vrátane jej príloh
odmena vo výške 1000.- € s DPH. V prípade získania dotácie odmena vo výške 3 %
z celkových oprávnených nákladov projektu. Vzhľadom na novelu zákona o odpadoch je
potrebné aktualizovať projekt, rozpočet, nové verejné obstarávanie. Spoluúčasť obce je vo
výške 5 % v rozpočte máme vyčlenené fin. prostriedky vo výške 11 250.- €.
Ing. Polesňák – sa zaujímal o výšku rozpočtu.
Ing. Gronský - treba mať určenú stropnú sumu.

U z n e s e n i e č. 10/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
1.
podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z OP ŽP na zberný dvor odpadov
Petrova Ves,
2.
Zmluvu o službách so spoločnosťou e-dotácie s.r.o. Nitra, kde odmena za spracovanie
predstavuje sumu 1000.- € s DPH, po získaní dotácie odmena vo výške 3 % z celkových
oprávnených nákladov projektu.
3. spoluúčasť obce vo výške 5 % maximálne vo výške 11 250.- €.
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9 / Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Ing. Marcel Polesňák, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
15. Rôzne: a. Informácia o nepridelení dotácie z Environmentálneho fondu na
zateplenie MŠ
Starosta obce informoval poslancov, že obec bola neúspešná pri získaní dotácie z
Environmentálneho fondu na zateplenie MŠ. Je otvorená výzva z OP Kvalita životného
prostredia, prioritná os 4. 3.1. zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.
Starosta obce oslovil tri spoločnosti na spracovanie žiadosti. Najvýhodnejšia cenová ponuka
prišla od spoločnosti Regionálne poradenská spoločnosť so sídlom v Banskej Bystrici. Výška
odmeny je 2400,- € s DPH. Odmena pri úspešnom podaní je vo výške 5 % z celkových
oprávnených nákladov projektu. Projekt musí byť vypracovaný tak, aby prišlo k minimálnej
úspore 30 % z nákladov na spotrebu energie. Projekt zatiaľ nie je spracovaný, musí byť i nový
rozpočet. Tiež je tam spoluúčasť obce vo výške 5 %.
Ing. Lasica - niekedy stačí použiť iný materiál, treba zvážiť, či sa na budove nebudú realizovať
aj ďalšie úpravy, napr. či sa v budúcnosti nebude nadstavovať. Je tam veľká plocha, dala by sa
na niečo využiť.
Starosta obce – momentálne kapacita MŠ postačuje.
Vzhľadom na to, že nie je spracovaný projekt, poslanci OZ rozhodli len o zámere podať žiadosť
o NFP na zateplenie budovy MŠ.
U z n e s e n i e č. 11/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
zámer podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok z OP ŽP na zateplenie budovy MŠ
Petrova Ves
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9 / Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Ing. Marcel Polesňák, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b. Zdravotný posudok gaštanov pri cintoríne
Spoločnosťou A-Z záhrady, ktorá vypracúvala posudky aj pre mestá Holíč a Gbely, bolo
spracované posúdenie zdravotného stavu stromov - pagaštana konského v okolí cintorína.
Spoločenská hodnota drevín je 43 700 €.
Spracovanie bolo odovzdané komisii pre životné prostredie, obchod a služby pri OZ.

Predseda komisie Ing. Marcel Polesňák tlmočil stanovisko komisie:
Nakoľko ide o veľmi zásadný urbanistický prvok našej obce a prípadný výrub je proces
nenávratný, komisia odporúča kontaktovať štátnu ochranu prírody /ŠOP/ Malacky a objednať
u nich vypracovanie posudku zdravotného stavu predmetných drevín.
Do celého konania výrubu by mala byť zainteresovaná /informovaná/ aj verejnosť s možnosťou
prípadného sa vyjadrenia k tomuto konaniu.
Zároveň treba stanoviť koncepčné riešenie výsadby nových stromov okolo cintorína.
Starosta obce – obec nadobudla pozemky okolo cintorína do svojho vlastníctva len pred
koncom minulého roka. Gaštany sú prestarnuté, trvalo poškodené a napadnuté škodcom
ploskáčikom pagaštanovým, keďže i v roku 2015 prišlo viackrát k samovoľnému odlamovaniu
konárov, mohlo by dôjsť k ohrozeniu života, zdravia a škody na majetku, obec nechala
spracovať posudok zdravotného stavu stromov.
Peter Chňupka – spýtal sa, aký má obec zámer s gaštanmi, či ich chce nechať alebo zlikvidovať.
Starosta obce – obec nechce gaštany zlikvidovať, iba chce predísť tomu, aby neprišlo ku
škodám na majetku alebo na živote občanov.
Pre lepšiu názornosť bola spracovaná fotodokumentácia jednotlivých stromov s detailnými
zábermi poškodenia. Prezentácia snímok bola pozastavená po prezretí niekoľkých snímok.
Ing. Stanislav Lasica – je to zbytočné, takto sa to posúdiť nedá, treba dať spracovať posudok
štátnou ochranou prírody.
Starosta obce - už sa stali prípady, že sa odlomili konáre na týchto stromoch, v prípade ďalších
škôd bude zodpovednosť na starostovi obce.
Ing. Polesňák – treba osloviť štátnu ochranu prírody na spracovanie posudku, nech ona
rozhodne.
Vladimír Vépy – aby nebolo neskoro
Ing. Gronský – treba zveriť posúdenie autorizovanému orgánu.
Po ukončení diskusie k tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
U z n e s e n i e č. 12/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
ukladá
Obecnému úradu
objednať posúdenie zdravotného stavu stromov pagaštana konského pri cintoríne
u štátnej ochrany prírody Malacky.
Termín: do 10.03.2015
Zodpov.: obecný úrad
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 9
Za: 8 / Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, , Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír Ondráš,
Ing. Marcel Polesňák, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 1 /Mgr. Miriam Hricová/
c. Odporučenie komisie pre výstavbu k umiestneniu polyfunkčného domu v areáli RD
Komisia pre výstavbu, energetiku a dopravu pri OZ prerokovala žiadosť p. Tadeáša Pöštényiho,
Petrova Ves 252 o umiestnenie stavby na podnikanie - Autodielne spolu s bývaním v areáli
RD Petrova Ves. Predseda komisie Ing. Stanislav Lasica tlmočil stanovisko komisie:
Komisia túto žiadosť kladne posúdila. Územný plán obce nerieši takúto situáciu. Areál RD je
určený na poľnohospodársku výrobu. Obec v II. polroku požiada spracovateľa o Zmeny
a doplnky ÚP, kde by sa táto zóna určila na výstavbu a polyfunkčné stavby. Komisia odporúča,
aby prevádzková činnosť bola situovaná smerom k zbernému dvoru. Obec v záväznom
stanovisku pri vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby bude špecifikovať podmienky.
Ján Polák - RD pomaly chátra, mala by tam byť povolená i iná činnosť ako poľnohospodárska
výroba.

Poslanci OZ súhlasili so zámerom výstavby polyfunkčného domu v areáli RD. Bolo prijaté
uznesenie.
U z n e s e n i e č. 13/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
súhlasí
so zámerom výstavby polyfunkčného domu p. Tadeáša Pöštényiho bytom Petrova Ves
č. súp. 252 v areáli RD Petrova Ves s tým, že celá táto zóna bude zahrnutá do Zmien
a doplnkov ÚP obce Petrova Ves.
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9 / Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Ing. Marcel Polesňák, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

d. Ponuku na uplatnenie predkupného práva k pozemku parc. č. 4910 v k.ú.
Petrova Ves
Advokátska kancelária MHS Legal s.r.o. zastupujúca spoločnosť H&H Agrar s.r.o.
Cintorínska 7 Bratislava predložila ponuku na odpredaj časti parc. č. 4910 vo výmere 353,99
m2 ostatným spoluvlastníkom. Obec vlastní v tejto parcele 2313,45 m2. Obec nemá záujem
o odkúpenie tohto podielu.
U z n e s e n i e č. 14/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
neschvaľuje
odkúpenie podielu parc. č. 4910 od vlastníka H&H Agrar s.r.o. Cintorínska 7 Bratislava.
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9 / Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Ing. Marcel Polesňák, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
16. Diskusia
V diskusii vystúpili:
Starosta obce - informoval poslancov, že dňa 23.06.2016 sa budú konať Majstrovstvá ČR
a SR v časovke jednotlivcov a nominácia na OH do Rio de Janiero 2016. Štart i cieľ bude
v Hodoníne. Trasa povedie cez Holíč – Radimov – Unín – Štefanov - Letničie a späť. V tento
deň bude uzatvorená štátna cesta II/590 smer Holíč. Občania budú informovaní cestou
miestneho rozhlasu i na webovej stránke.
Ján Polák – stodola na ulici za MŠ je vo veľmi zlom technickom stave, deti z MŠ chodia na
vychádzku po tejto ulici, hrozí spadnutie škridly.
Odpovedal starosta obce – upozorníme majiteľa na zlý technický stav objektu.
Peter Chňupka – pri vjazde k bytovým domom je jama v ceste
Odpovedal starosta obce, že sme v rokovaní so Strediskom správy a údržby ciest TTSK
o oprave výtlkov v našej obci.
Ing. Polesňák – do chodníka v smere od KD po OcÚ zasahujú dreviny, nedá sa bezpečne prejsť,
tiež je potrebné upozorniť majiteľa marhule oproti rod. domu č. súp. 298 na orezanie konárov,
ktoré zasahujú do telesa cesty.

Ing. Polesňák - informoval, že komisia pre životné prostredie sa ďalej zaoberala žiadosťou o
vybudovanie ihriska pre mladých - streetworkout. Obec by ho mohla vybudovať z vlastných
prostriedkov a dať tam upozornenie, že ide o cvičenie na vlastné nebezpečie.
Starosta obce - navrhol, aby sa stretli všetky komisie pri OZ a spoločne vytypovali vhodnú
lokalitu.
Ing. Polesňák - na komisii sa ďalej hovorilo o pozemkových úpravách v našej obci. Sú tam
vytvorené poľné cesty a mohli by sa vytypovať vychádzkové, vyhliadkové, turistické trasy
okolo našej obce.
Ing. Lasica – pozemkové úpravy sa robia za účelom zrovnania vlastníctva, cesty sú obecné, ku
každému pozemku musí byť prístupová cesta, technicky ešte nie sú vytvorené.
Poľnohospodárske subjekty by mali nechať cesty voľné. Obec po dohode s komisiami vytvorí
návrh ciest, ktoré sa budú využívať.
Po vyčerpaní diskusných príspevkov poslancov OZ, udelil starosta obce slovo prítomným
občanom.
Jarmila Straková – poďakovala p. Gronskému a poslancom OZ p. Lasicovi a p. Polesňákovi
za aktivitu smerujúcu k záchrane gaštanov.
Zároveň predložila písomne nasledovné otázky a podnety:
1. V zmysle informovanosti občanov navrhuje zverejňovať na webovej stránke obce
podstatné informácie hlásenia OÚ.
2. Prečo bolo zadanie zdravotného posudku gaštanov pri cintoríne udelené firme A-Z
Záhrady.sk s.r.o. v sume 380.- € bez informovanosti minimálne poslancov OZ a komisie
ŽP? Navrhuje zabezpečiť posúdenie zdravotného stavu gaštanov kompetentným
orgánov ŠOP SR, správe CHKO Záhorie so sídlom v Malackách a následné rozhodnutie
o výrube, ak bude vylúčená ozdravná možnosť týchto stromov.
3. Nakoľko Zápisnice zo zasadnutia OZ sú zverejňované s veľkým oneskorením
a z obsahu textu zápisnice nie je dostatočne a jednoznačne zrejmá prejednávaná
skutočnosť, opätovne navrhuje v zmysle Ústavy SR, Čl.26, ods.1 a ods.2, ktorým ústava
zaručuje slobodu prejavu a právo na informácie, zabezpečenie nahrávania rokovaní
obecných zastupiteľstiev zo strany OÚ a ich následné zverejnenie na stránke obecného
úradu.
4. Podľa zápisnice OZ z 14.12.2015 bol rozpočtovaný príjem za rok 2015 vo výške
665 085,72 EUR. Prosí o informáciu o použití verejných prostriedkov na platy, odmeny
a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce s rozčlenením na členov
orgánov obce, zamestnancov obce a osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre
obec a ich porovnanie s rokom 2014.
Ing. Lasica - požiadavka nahrávania OZ je náročná, ak by bol záujem väčšiny obyvateľov
/600 -700 obyvateľov/, bude sa musieť OZ s tým zaoberať.
Ing. Gronský – pre takú malú obec ako je Petrova Ves, je to veľmi nákladná a technicky
náročná záležitosť.
Jarmila Straková – upozornila, že si bude priebeh zasadnutí OZ nahrávať sama.
Odpovedal starosta obce:
Otázka č. 1 - už sme požiadali sme správkyňu našej webovej stránky o umožnenie prístupu
(heslo) na zverejňovanie oznamov na stránke, realizácia tohto zámeru sa uskutoční
v dohľadnom čase
Otázka č. 2 – bolo zodpovedané v rokovaní OZ a prijaté uznesenie.
Otázka č. 3 – tiež bola zodpovedaná v diskusii
Otázka č. 4 – je časovo náročná, zodpovedaná bude na budúcom zasadaní OZ.
Pavel Okasa - zápisnice zverejnené na stránke by mali byť podpísané a opečiatkované
- nedostal odpoveď , kde obec získala finančné prostriedky na opravu traktora

Odpovedal starosta obce – originály zápisníc sú podpísané a overené overovateľmi
- peniaze na opravu traktora boli použité z rezervného fondu
Pavel Okasa - drevo z okien z dvora obecného úradu nebolo odvezené na zberný dvor, ale
súkromným vozidlom do Holíča, kde bude zrejme použité na spálenie
- prečo pracovníci obce počas pracovnej doby požívajú alkoholické nápoje
Odpovedal starosta obce – časť dreva z rámov okien zamestnanec obce zhodnotil ako
druhotnú surovinu, nie však ako palivo, ostatný odpad bol obcou vyvezený na skládku
s objemovým odpadom
- doposiaľ nebolo zistené, že by zamestnanci obce požívali alkoholické nápoje počas
pracovnej doby, pracovníci na aktivačných prácach nie sú v pracovnoprávnom vzťahu
s obcou, sú pod dohľadom ÚPSVaR.
Bc. Zdenka Vašiová – pýtala sa, či si Únia žien nepodala žiadosť o dotáciu.
Starosta obce – zatiaľ nie, ale termín je do 31.03.2016.
Irena Okasová – keď sa bude robiť zdravotný posudok na gaštany, mal by sa urobiť i na
lipu pred rod. domom Janíkových, padajú z nej konáre, ohrozuje okoloidúcich
Ing. Lasica – spýtal sa, komu táto lipa patrí
Starosta obce – uviedol, že nakoľko sa tento strom nenachádza na pozemku obce, posúdenie
jeho zdravotného stavu nemôže obec financovať z verejných prostriedkov, ale budeme
hľadať riešenie.
17. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 01.marca 2016 prijalo uznesenia,
ktorými číslo – 1/2016 – berie na vedomie
2/2016, 3/1/2016, 4/1/2016, 5/1/2016, 6/1/2016, 7/1/2016, 8/1/2016, 10/2016,
11/2016 – schvaľuje,
3/2/2016, 4/2/2016, 5/2/2016, 6/2/2016, 7/3/2016, 12/2016 – ukladá
7/2/2016 – poveruje
9/2016, 14/2016 – neschvaľuje
13/2016 – súhlasí
18. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval všetkým prítomným za
účasť i občanom obce a zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi ukončil.

Mgr. Miriam Hricová
zástupkyňa starostu obce

Štefan Beňa
starosta obce

Peter Chňupka overovateľ

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

Miroslav Pochylý overovateľ

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

Zapisovateľka:
Mária Pochylá

