Zápisnica

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 09. novembra 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, Ján Polák,
Miroslav Pochylý, Vladimír Vépy
Ostatní prítomní:
Mária Pochylá - zapisovateľka
Gabriela Vépyová – účtovníčka OcÚ

Ospravedlnený: Ing. Marcel Polesňák
Účasť občanov na zasadaní OZ : 2
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 programu rokovania OZ doplniť do bodu Rôzne: Vybudovanie
spomaľovacích pásov na ulici v lokalite IBV. 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. Zmena účelu použitia finančných prostriedkov rezervného fondu
6. Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi
7. Žiadosť o vydanie stanoviska BTT Bratislava spol. s r. o.
8. Vytvorenie inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie k 31.12.2015
9. Návrh na vyradenie z inventáru OcÚ, KD, ZŠ, MŠ, DHZ
10. Rôzne: a. Príprava Mikuláša pre deti
b. Vybudovanie spomaľovacích pásov na ulici v lokalite IBV
11. D i s k u s i a
12. Rekapitulácia uznesení
13. Záver
2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda Mgr. Miroslav Jakubáč,
členovia Ján Polák, Mgr. Vladimír Ondráš. Za overovateľov zápisnice určil Mgr. Miroslava Jakubáča

-2a Jána Poláka. Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 17. septembra 2015
bola overená bez pripomienok.

3. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 17.09.2015 vykonal starosta obce. Uznesenie č.
70/2015 OZ schválilo 4. Zmenu rozpočtu k 30.09.2015.
Uznesením č. 71/2015 OZ schválilo Plnenie rozpočtu k za obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2015.
V uznesení č. 72/2015 OZ schválilo odpredaj časti verejného priestranstva parc. č. 327/9 vo výmere
179 m2 pre manželov Karola a Annu Škuligovú. Výpis z uznesenia im bol zaslaný. Uznesením č.
73/2015 OZ neschválilo zámenu pozemkov parc. č. 194 za časť parc. č. 189. OZ schválilo uznesením č.
74/2015 konanie Posedenia s dôchodcami. Posedenie sa uskutočnilo 18.10.2015 v KD v Petrovej Vsi.
4. Interpelácie poslancov
Ing. Lasica – faktická pripomienka: treba sa držať dikcie zákona, ktorý definuje, čo interpelácia
poslanca v skutočnosti je. Z toho vychádza aj rokovací poriadok. Poznámky, námety a pripomienky
poslancov je možné vyjadriť v bode Diskusia alebo Rôzne. Interpelácia sa vzťahuje na uplatňovanie
a vykonávanie zákonov, VZN a interných noriem obce. Poslanec môže predniesť interpeláciu na
starostu vo veciach týkajúcich sa výkonu jeho práce. Odporúča sa predniesť ju písomne, tiež
elektronicky, ale aj ústne v rámci bodu interpelácie.
5. Zmena účelu použitia finančných prostriedkov rezervného fondu
Starosta obce informoval poslancov o zmene účelu použitia finančných prostriedkov rezervného
fondu. OZ na svojom zasadaní v máji 2015 uznesením číslo 48/2015 schválilo použitie rezervného
fondu na rekonštrukciu sociálnych zariadení v KD vo výške 12 000.- €. Vzhľadom na zdĺhavé
rokovanie so Slovenskou poštou sa v tomto roku rekonštrukcia sociálnych zariadení nebude konať. Je
potrebné tieto finančné prostriedky použiť na dofinancovanie projektu „Protipovodňové úpravy na
hone Boltizárka vo výške 7 500 €.“ Poslanci zmenu účelu použitia schválili.
Uznesenie č. 75/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
zmenu účelu použitia rezervného fondu na dofinancovanie projektu Protipovodňové úpravy na
hone Boltizárka vo výške 7500.- €.
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 /Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica, Mgr.
Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi
Starosta obce zdôvodnil potrebu aktualizácie doterajšieho rokovacieho poriadku a vyjadril sa
k niektorým jeho bodom. Rokovací poriadok upravuje prípravu, pravidlá rokovania, obsah, prípravu
materiálov, a podkladov, spôsob prijímania všeobecne záväzných nariadení, vedenie zasadaní. Návrh
Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi bol poslancom OZ zaslaný
elektronickou poštou vopred. Poslanci predložený návrh rokovacieho poriadku schválili bez
pripomienok.
U z n e s e n i e č. 76/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
predložený návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi.
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Celkový počet prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 /Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica, Mgr.
Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. Žiadosť o vydanie stanoviska BTT Bratislava spol. s r. o.
Spoločnosť BTT Bratislava zamýšľa v areáli RD Petrova Ves zriadiť prevádzku na zhodnocovanie
odpadov. Zoznam druhov odpadov: zemina a kamenivo, výkopová zemina, kaly z čistenia
komunálnych vôd, kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd, kaly z čírenia vody,
množstvo cca 4800 t za rok. V zmysle § 74 ods. 4 zákona o odpadoch požiadala obecné zastupiteľstvo
vydanie stanoviska. Starosta obce p. Štefan Beňa informoval prítomných, že spoločnosť oslovila
i susedné obce. Ing. Lasica sa informoval, či ide o stanovisko k územnému konaniu alebo
umiestneniu stavby. Či je spracovaná EIA – dopad na životné prostredie. Množstvo je pod limitom,
na ktorý sa potrebuje spracovanie štúdie na dopad na životné prostredie. Mgr. Jakubáč hovoril, že §
74 odkazuje na ďalší §, podľa ktorého obec je povinná dať stanovisko. Táto spoločnosť má zriadené
nejaké prevádzky v obciach Cerová a Prievaly. Poslanci OZ sa dohodli, že obec zatiaľ neuvažuje so
zriadením takéhoto zariadenia v katastrálnom území našej obce.
U z n e s e n i e č. 77/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
neuvažuje
so zriadením zariadenia na zhodnocovanie odpadov v katastrálnom území našej obce.
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 / Mgr. Miriam Hricová , Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, , Ing. Stanislav Lasica, Mgr.
Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. Vytvorenie inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie k 31.12.2015
Každoročne sa ku koncu roka vykonáva inventarizácia majetku vo vlastníctve obce. Účtovníčka OcÚ
predložila návrh na vytvorenie inventarizačných komisií. Návrh bol predložený písomne a tvorí
prílohu tejto zápisnice. Inventarizácia sa vykonáva vo všetkých organizačných zložkách – OcÚ, KD, ZŠ,
MŠ, ŠJ, DHZ, CO. Zároveň sa vytvára ústredná inventarizačná komisia – za jej predsedu bol navrhnutý
Ján Polák, vyraďovacia komisia – za jej predsedu bol navrhnutý Vladimír Vépy, likvidačná komisia – za
jej predsedu bol navrhnutý Mgr. Miroslav Jakubáč . Poslanci OZ predložený návrh členov
inventarizačných komisií schválili.
U z n e s e n i e č. 78/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
vytvorenie inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2015
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 / Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, , Ing. Stanislav Lasica, Mgr.
Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-49. Návrh na vyradenie z inventáru OcÚ, KD, ZŠ, MŠ, DHZ
Vedúci jednotlivých organizačných zložiek predložili svoje návrhy na vyradenie materiálu
nefunkčného alebo nevyhovujúceho súčasným potrebám. Veliteľ DHZ predložil návrh na vyradenie
materiálu v hodnote 760,05 €. Jedná sa o nabíjačku z roku 1990, prúdnice, sací kôš. Z inventáru OcÚ
bol predložený návrh na vyradenie odpadových nádob plechových, drtiča a laminátora v celkovej
hodnote 1473,47 €. Z inventáru KD bol predložený návrh na vyradenie drevených stoličiek a stojana
na mikrofón v hodnote 37,30 €. Riaditeľka ZŠ Mgr. Lena Šteflíková predložila návrh na vyradenie
inventáru v celkovej hodnote 2583,37 €. Jedná sa o rôzne zastarané učebné pomôcky, počítačové
zostavy, kreslá. Z inventáru MŠ navrhla riaditeľka MŠ Alena Kučerová vyradiť koberce, detské hračky
v celkovej hodnote 973,72 €. Poslanci OZ predložené návrhy na vyradenie z inventáru schválili tak,
ako boli predložené.
U z n e s e n i e č. 79/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
návrh na vyradenie z inventáru DHZ v celkovej hodnote 760,05 €
návrh na vyradenie z inventáru OcÚ v celkovej hodnote 1473,47 €
návrh na vyradenie z inventáru KD v celkovej hodnote 37,30 €
návrh na vyradenie z inventáru ZŠ v celkovej hodnote 2583,37 €
návrh na vyradenie z inventáru MŠ v celkovej hodnote 973,72 €
Hlasovanie
Za: 8 / Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, , Ing. Stanislav Lasica, Mgr.
Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

10. Rôzne: a. Príprava Mikuláša pre deti
Každoročne obec pripravuje pre deti Mikuláša. Obdarúva deti balíčkami od narodenia do 14 rokov
veku. Hodnota balíčka 2,50 €. Zároveň sa pripravuje vianočná minitržnica s predajnými stánkami, kde
sa predáva vianočný punč, bižutéria, vianočné pečivo.
U z n e s e n i e č. 80/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
konanie Vianočnej minitržnice s Mikulášom pre deti, hodnota balíčka 2,50 € pre deti od narodenia do
14 rokov veku.
Hlasovanie
Za: 8 / Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, , Ing. Stanislav Lasica, Mgr.
Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b. Vybudovanie spomaľovacích pásov na ulici v lokalite IBV
V lokalite IBV býva veľa mladých rodín s malými deťmi. Často sa hrávajú na miestnych
komunikáciách. Bolo by vhodné v tejto lokalite umiestniť spomaľovacie pásy. Náklady na ich
vybudovanie by predstavovali cca 1000 €. P. Polák hovoril, že chápe, že je potrebné ich tam
vybudovať, ale ako to pochopia spoluobčania na ostatných uliciach, kde mnohí vodiči nerešpektujú
povolenú rýchlosť. Ing. Lasica hovoril, že je tiež potreba vybudovania ostrovčeka pri vjazde do obce
najmä od Šaštína. Starosta obce mu odpovedal, že cesta od Šaštína je vo vlastníctve TTSK, obec
nemôže robiť na tejto ceste nejakú úpravy. Na miestnych komunikáciách, ktoré sú vo vlastníctve
obce, sa tieto spomaľovacie pásy môžu realizovať. Obec môže požiadať TTSK o vybudovanie
spomaľovacieho ostrovčeka pri vjazde do našej obce v smere od Šaštína.
U z n e s e n i e č. 81/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
1.s ch v a ľ u j e
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2. u k l a d á
Obecnému úradu požiadať Zastupiteľstvo TTSK o možnosť vybudovania spomaľovacieho
ostrovčeka pri vjazde do našej obce v smere od Šaštína .
Hlasovanie
Za: 8 / Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, , Ing. Stanislav Lasica, Mgr.
Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

11. D i s k u s i a
V diskusii vystúpili:
Ing. Lasica – počas sviatku zosnulých navštívilo cintorín väčšie množstvo ľudí tiež i vo večerných
hodinách, bolo by vhodné, aby cintorín bol osvetlený. Treba rozhodnúť akým systémom, či so
solárnym panelom, vzdušné vedenie by asi nebolo vhodné, najskôr asi zakopať kábel pri hlavnom
chodníku. Na minulom zasadaní sme rozoberali vytvorenie parkoviska pri cintoríne. Je potrebné
k tomu zodpovedne pristúpiť, spracovať najskôr zámer, potom samotný projekt. Múr od záhumnia je
v niektorých úsekoch do polovice zavezený zeminou, múrik by sa nemal zaťažovať, lebo sa bude
lámať. Na cintoríne je značné množstvo neudržiavaných hrobov, tiež nezaplatených. V obecných
novinách by bolo treba uverejniť článok o povinnosti nájomcov hrobových miest o ich platbe.
Peter Chňupka – na hlavnej cintorínskej bráne trčia nejaké drôty, bolo by vhodné opraviť celú klenbu
vstupnej brány.
Mgr. Ondráš - v tomto roku počas sviatku zosnulých veľa áut parkovalo za múrom smerom k poliam.
Mgr. Jakubáč sa pýtal, či sa dá získať dotácia na takéto úpravy na cintoríne
Odpovedal starosta obce – možno cez Horné Záhorie - projekt MAS, záleží na tom, aké budú výzvy.
Starosta obce informoval o projekte Rekonštrukcia sociálnych zariadení v KD. Opísal momentálny
stav, ktorý viazne z dôvodu zdĺhavého rokovania so Slovenskou poštou. Boli im zaslané podklady
s technickým popisom. Sídlo slov. pošty je Banskej Bystrici, ale investičné oddelenie je v Bratislave,
neboli im posunuté naše návrhy. Posledné rokovanie sa uskutočnilo 23.10.2015, súhlasné záväzné
stanovisko by malo byť zaslané do konca novembra. Práce by sa mali začať v jarných mesiacoch
marec – apríl 2016.
Mgr. Hricová – kultúrna komisia pripravuje na 20.12.2015 výstavu starých kuchárskych kníh spojenú
s tvorivými dielničkami pre deti, pečenie vianočného pečiva, ukážka vybavenia vianočnej kuchyne
našich babičiek.
Starosta obce informoval o vyčistení unínskeho potoka smerujúceho do vodnej nádrže.
V závere diskusie udelil starosta obce slovo občanom, ktorí sa zúčastnili za zasadnutí:
Jarmila Straková – navrhla nahrávanie a zverejňovanie nahrávok zasadnutí obecných zastupiteľstiev.
Ďalej hovorila, že na minulom zasadaní OZ predložila otázky, ktoré neboli uvedené v zápisnici. Pýtala
sa, prečo boli vymenené stĺpy pred rod. domom č. súp. 295, tiež káble boli menené, nevidí problém,
prečo sa vedenie nedalo do zeme.
Mgr. Ondráš hovoril, že sa pridávali stĺpy a menili tie káble, ktoré boli vedené na oporných bodoch
elektrického vedenia. Boli vymenené nevyhovujúce, poškodené stĺpy.
Miroslav Pochylý – zakopanie káblov do zeme je veľmi nákladná záležitosť, obyvateľom, ktorí mali
záujem o optické zavedenie internetu a nebolo pred nimi vedenie, Slovak Telekom umiestnil nové
oporné body.
Ďalej pani Straková hovorila, že pri protipovodňových úpravách sa má brať do úvahy, kadiaľ voda pri
povodniach tečie - hlavne po ceste pri rod. dome p. Ing. Polesňáka.
Mgr. Ondráš hovoril, že nesúhlasí s uverejňovaním nahrávok zasadnutí. Svoju prácu poslanca berie
svedomito, snaží sa pracovať v prospech všetkých obyvateľov. Často sa stáva, že na internete sú
uverejnené len útržky vytrhnuté z kontextu. Viacerí ďalší poslanci sa tiež pridali k tomuto názoru.
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vyžadovalo ďalšie výdaje.
Jarmila Straková tiež uviedla, že sa na minulom zasadaní pýtala, čo urobí OZ s kamenným
pamätníkom spisovateľke Jozefíne Marečkovej, kedy sa osadí, ďalšia otázka bola, prečo obec nedala
odpoveď na jej žiadosť o poskytnutie informácii.
Peter Chňupka hovoril, že po napísaní zápisnice treba požiadať diskutujúceho o autorizáciu svojho
príspevku.
Mgr. Vladimír Ondráš – do zápisnice je treba dať konkrétnu otázku diskutujúceho, čo žiada. Obec sa
potom priamo k nej vyjadrí.
Ing. Stanislav Lasica – alebo len písomnou formou, ak ústne, tak presne naformulovať do zápisnice.
Pavel Okasa – na verejných priestranstvách sú umiestnené skládky štrku alebo stavebného materiálu.
V zmysle nariadenia obce sa inkasuje poplatok za skladovanie.
Odpovedal starosta obce, že máme záujem, aby občania u nás stavali, počas výstavby tolerujeme, ak
majú na určitú dobu stavebný materiál na verejnom priestranstve.
Ing. Stanislav Lasica – v mestách skladovanie na verejných priestranstvách funguje úplne inak.
U z n e s e n i e č. 82/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
Ukladá
Obecnému úradu
vypracovať Dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi, v ktorom
bude zakotvená úprava predkladania otázok diskutujúcich obyvateľov.
Hlasovanie
Za: 8 / Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, , Ing. Stanislav Lasica, Mgr.
Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

11. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 09.novembra 2015 prijalo uznesenia ,
ktorými číslo: 75/2015, 76/2015, 78/2015, 79/2015, 80/2015, 81-1/2015 schvaľuje
77/2015 neuvažuje
81-2/2015, 82/2015 ukladá
12. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu spoluprácu
a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Mgr. Miriam Hricová
zástupkyňa starostu

Štefan Beňa
starosta obce

Mgr. Miroslav Jakubáč overovateľ

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

Ján Polák

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

overovateľ

Mária Pochylá
zapísala

-7-

