Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi
konaného dňa 11. apríla 2018 kultúrnom dome v Petrovej Vsi
_______________________________________________________________________________

Prítomní:
Štefan Beňa starosta obce
Mgr. Miriam Hricová, zástupca starostu,
Mgr. Miroslav Jakubáč, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy, Peter
Chňupka
Ospravedlnení: Mgr. Vladimír Ondráš, Ing. Stanislav Lasica
Ostatní prítomní:
Ing. Ivan Gronský – kontrolór obce
Kristína Baňovičová - zapisovateľka
Gabriela Vépyová – účtovníčka OcÚ
Bc. Nikola Chrenková - pracovníčka OcÚ
Účasť občanov na zasadaní OZ: 4
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 doplniť do programu: do bodu Rôzne: a.) žiadosť o kúpu pozemku
– Lukáš Valúch, b.) Informácia o programe XXX. ročníka Záhoráckej Veterán Rallye – Memoriál
Jána Vépyho
P R O G R A M:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Voľba návrhovej komisie
4. Interpelácie poslancov
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za rok 2017
6. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2017
7. Výsledok inventarizácie k 31. 12. 2017
8. VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady v obci Petrova Ves
9. Ţiadosť o poskytnutie dotácie – Poľovnícke zdruţenie vlastníkov pôdy Petrova Ves
10. Ţiadosť o poskytnutie dotácie – Dobrovoľný hasičský zbor Petrova Ves
11. Ţiadosť o poskytnutie dotácie - Únia ţien Petrova Ves
12. Ţiadosť o poskytnutie dotácie – Jednota dôchodcov Petrova Ves
13. Ţiadosť o poskytnutie dotácie – Športový klub Petrova Ves
14. Ţiadosť o predloţenie ţiadosti o NFP na realizáciu projektu ,,Zberný dvor odpadov
Petrova Ves“
15. Vyhodnotenie pripomienok k zámeru zámeny pozemkov na IBV Peklo II.
16. Rôzne
a) Ţiadosť o kúpu pozemku – Lukáš Valúch
b) Informácia o programe XXX. ročníka Záhoráckej Veterán Rallye – Memoriál Jána
Vépyho
17. Diskusia
18. Rekapitulácia uznesení
19. Záver
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Poslanci OZ program schválili a riadili sa ním.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Ján
Polák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka)
Proti: 0

Zdržal sa: 0

2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda Ing. Marcel Polesňák, členovia
p. Mgr. Miroslav Jakubáč a p. Peter Chňupka. Za overovateľov zápisnice určil p. Mgr. Miroslava Jakubáča
a p. Petra Chňupku. Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 01. marca 2018 bola
overovateľmi overená bez pripomienok.
Zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice bolo poslancami schválené.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák,
Vladimír Vépy, Peter Chňupka)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení prijatých na zasadaní OZ z 01. marca 2018 vykonal starosta obce.
Uznesenie č. 1/2018 – OZ zobralo na vedomie správu o činnosti hlavného kontrolóra obce Petrova Ves za r.
2017. Poslanci OZ uznesením č. 2/2018 zobrali na vedomie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ
Petrova Ves za šk. rok 2016/2017. Uznesením č. 3/2018 OZ zobralo na vedomie správu o výchovnovzdelávacej činnosti v MŠ Petrova Ves za šk. rok 2016/2017. Uznesením č. 4/2018 OZ zobralo na vedomie
plnenie úloh na úseku COO za rok 2017. OZ uznesením č. 5/2018 a) doporučuje vyhotovenie GP na pozemok
parc. č. 496/5 a pozemok parc. č. 499/1 p. Emilovi Pracharovi, bytom Bratislava, Lenardova 1144/18. b)
schvaľuje zámer odpredaja pozemku parc. č. 496/5 a časť pozemku parc. č. 499/1 z vlastníctva obce, podľa
§9a odst. 8 písm. e. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Cena za m2/15 €. Starosta obce dodal, p. Prachar
bol upovedomený o tomto uznesení, následne bude vyhotovený GP a predložení OZ na schválenie. Zároveň
dodal, že zámer bol vyvesený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce. OZ schvaľuje uznesenie č.
6/2018 – verejnú voľbu prísediacich na Okresný súd v Skalici. OZ uznesením č. 7/2018 volí Beatu Kubinovú,
bytom Petrova Ves 270 do funkcie za prísediaceho na Okresný súd v Skalici. Uznesením č. 8/2018 OZ zobralo
na vedomie informáciu o predložení žiadosti o NFP – výmena povrchu multifunkčného ihriska v areály ŠK
Petrova Ves. OZ uznesením č. 9/2018 zobralo na vedomie informáciu o podaní žiadosti na predloženie
nájomnej zmluvy. OZ zobralo na vedomie uznesenie č. 10/2018 – informáciu o podaní žiadosti o NFP na
Zberný dvor odpadov.
4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne písomné ani ústne interpelácie.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za rok 2017

Hlavný kontrolór obce Ing. Ivan Gronský skonštatoval, že zistené odchýlky nepokladá za natoľko
závažné, aby boli klasifikované ako porušenie alebo nedodržanie rozpočtovaných pravidiel a zásad
rozpočtového hospodárenia ani iných príslušných zákonov a predpisov, či hospodárnosti. Hlavný
kontrolór obce navrhol, aby poslanci OZ schválili plnenie a čerpanie rozpočtu bez výhrad tak, ako
bolo predložené ekonómkou obce. Odporúča však venovať zvýšenú pozornosť úpravám rozpočtu
najmä ku koncu roka tak, aby bol dosiahnutý väčší súlad rozpočtovaných a skutočných objemov
u všetkých položiek rozpočtu.
Starosta obce podotkol, že posledná zmena rozpočtu sa vykonáva a schvaľuje na poslednom
zasadaní v roku, t. j. v mesiaci december. Obec očakávala schválenie dotácie na ,,asistenta učiteľa,“
preto boli v rozpočte odchýlky.
Zároveň starosta obce predniesol závery zo zasadania komisie pre nakladanie s majetkom obce,
financovanie a rozpočet, ktorá odporúča zobrať na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce
k plneniu rozpočtu k 31. 12. 2017 tak, ako bolo predložené. Stanovisko hlavného kontrolóra obce bolo
predložené písomne a tvorí prílohu tejto zápisnice.
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U z n e s e n i e č. 11/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu k 31. 12. 2017.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Ján
Polák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2017
Účtovníčka OcÚ p. Gabriela Vépyová zhrnula plnenie rozpočtu za rok 2017. Rozpočet k 1.1.2017 bol
schválený vyrovnaný: príjmy celkom vo výške 662 732.- €, celkové výdavky vo výške 662 732.- €. V
priebehu roka sa robili štyri zmeny rozpočtu. Po zmenách boli príjmy celkom vo výške 771 676,82 € a
výdavky vo výške 770 046,22 €. Plnenie rozpočtu: príjmy 752 756,21 €, výdavky boli čerpané vo výške
714 459,24 €. Účtovníčka OcÚ uviedla, že celkové rozpočtové hospodárenie za rok 2017 je prebytkové.
Dotácie schválené Obecným zastupiteľstvom určené miestnym organizáciám boli do konca roka 2017 riadne
zúčtované a využité na účel, na ktorý boli určené. Zároveň podotkla, že úver obec nesplácala, ale čerpala.
Správa o plnení rozpočtu bola predložená písomne a tvorí prílohu tejto zápisnice.
Starosta obce doplnil, že komisia pre nakladanie s majetkom obce, financovanie a rozpočet odporúča
obecnému zastupiteľstvu schváliť plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017.
U z n e s e n i e č. 12/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017
Schválený rozpočet
2017

Rozpočet po 4. zmene

Plnenie rozpočtu k
31 .12. 2017

Beţné príjmy

572 203,-

629 263,92

617 678,48

Kapitálové príjmy

50 000,-

5 000,00

612,50

Finančné operácie
príjmové

40 529,-

137 412,90

134 465,23

Spolu

662 732,-

771 676,82

Schválený rozpočet
2017

Rozpočet po 4. zmene

Plnenie rozpočtu k
31 .12. 2017

Beţné výdavky

526 256,-

615 572,81

561 227,12

Kapitálové výdavky

108 736,-

136 473,41

Finančné oper. výdavkové

27 740,-

18 000,00

17 972,71

Spolu

662 732,-

770 046,22

714 459,24

Príjmy

Výdavky

752 756,21

135 259,41

Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Ján
Polák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-47. Výsledok inventarizácie k 31. 12. 2017

Na základe príkazu starostu obce č. 1 zo dňa 30. 10. 2017 ústredná inventarizačná komisia v zložení
predseda Ján Polák a členovia Miroslav Pochylý, Ing. Stanislav Lasica, Ing. Ivan Gronský zhodnotila
výsledky čiastkových inventarizačných komisií. Inventarizáciou majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Skutočný stav súhlasí so stavom
účtovným. Inventarizácia majetku a záväzkov k 31. 12. 2017 sa uskutočnila v zmysle zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
U z n e s e n i e č. 13/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2017.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Ján
Polák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady v obci Petrova Ves

Zákon o odpadoch bol už viackrát novelizovaný, preto bolo potrebné zmeniť vo Všeobecne
záväznom nariadení niektoré časti. V minulosti bola povinnosť obce vyberať poplatok za odvoz
drobného stavebného odpadu. Teraz táto povinnosť nie je, preto obec upustila od vyberania poplatku
za odvoz drobného stavebného odpadu. Obec v tomto období zamýšľa predložiť žiadosť o dotáciu na
,,Zberný dvor odpadov obce Petrova Ves,“ preto je vhodné zmeniť VZN, aby pri prevádzkovaní
Zberného dvora nevznikli pochybnosti o vytváraní zisku zo zberania tejto komodity komunálneho
odpadu.
Ing. Polesňák – znížený poplatok za TKO – 12 €/ročne za osobu, ktorý OZ schvaľovalo v decembri
bol vyberaný už v roku 2018?
Starosta obce – z platného VZN o odpadoch bola vypustená len platba za drobný stavebný odpad.
Poplatok vo výške 12 € sa nemenil
U z n e s e n i e č. 14/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady v obci Petrova
Ves.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Ján
Polák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. - 14. Ţiadosť o poskytnutie dotácie
- Poľovníckemu zdruţenie vlastníkov pôdy Petrova Ves
- Dobrovoľnému hasičskému zboru Petrova Ves
- Únií ţien Petrova Ves
- Jednote dôchodcov Petrova Ves
- Športovému klubu Petrova Ves
V zmysle VZN obce o poskytovaní dotácií, si môžu spoločenské organizácie podať žiadosť o dotáciu. Termín
predloženia žiadosti o dotáciu je do konca marca príslušného roka.
Poľovnícke združenie vlastníkov pôdy Petrova Ves podalo žiadosť vo výške 600 € na nákup krmiva pre zver.
Dobrovoľný hasičský zbor Petrova Ves žiada o poskytnutie dotácia vo výške 1 700 € na nákup materiálu –
hadice, savice, rozdeľovače, výdavky spojené so súťažami, oprava techniky.
Únia žien Petrova Ves podala žiadosť o poskytnutie dotácie na nákup kuchynského riadu do kultúrneho domu
v Petrovej Vsi, pričom budú tento nákup spolufinancovať vo výške 1 000 € – 1 200 €. Ich cieľom je
zabezpečiť plnohodnotné využitie kultúrneho domu na oslavy a akcie spojené s podávaním jedla. Nákup
servisu chcú spolufinancovať.
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svojich členov, zájazdy.
Športový klub Petrova Ves predložil žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 5 500 € na poplatky

rozhodcom, energie, poplatky Oblastnému futbalovému zväzu, bežný materiál.
Starosta obce dodal, že vzhľadom na to, že v roku 2018 bude obec využívať finančné prostriedky na realizáciu
viacerých projektov, je vhodné pri schvaľovaní dotácií neprekračovať možnosti obce. Športový klub
v minulom roku žiadal o dotáciu vo výške 6 000 €, keďže obec zakúpila autobus, znížili svoje potreby
a následne obec poskytla ŠK dotáciu vo výške 4 500 €. Poskytnutím dotácie Únie žien sa znížia náklady na
nákup servisu do kultúrneho domu, keďže ich cieľom je spolufinancovať tento nákup. Dobrovoľného
hasičskému zboru navrhol chváliť dotáciu vo výške 500 €.
Starosta obce predniesol odporúčanie komisie pre nakladanie s majetkom obce, financovanie a rozpočet, ktorý
navrhuje schváliť žiadosti Poľovníckemu združeniu vo výške 500 €, DHZ vo výške 500 €, Jednote dôchodcov
vo výške 500 €, Únii žien vo výške 1 000 €, Športovému klubu vo výške 5 500 €.
Ing. Polesňák – navrhol znížiť dotáciu Poľovnému združeniu. Následne sa spýtal, či sa neobmedzí činnosť
DHZ v prípade požiaru, keď žiadajú o dotáciu vo výške 1 700 € a poskytne sa 500 €.
Starosta obce – povinnosťou obce je vybaviť DHZ potrebným materiálom. Obec zo svojho rozpočtu DHZ
udeľuje dotáciu na vybavenie a činnosť týkajúca sa hasičského športu. Akcieschopnosť DHZ a vybavenie
zásahovým materiálom je hradené z každoročnej dotácie poskytnutej MVSR vo výške 3000 €.
Mgr. Hricová – keďže bolo schválené VZN o ostatných poplatkoch, kde je zahrnutý aj poplatok za prenájom

KD na spoločenské akcie, Únia žien sa rozhodla spolufinancovať nákup servisu do KD, starať sa oň,
požičiavať, dopĺňať. Nakúpený riad bude teda majetkom Únie žien.
Mgr. Jakubáč – koľko kusov riadu bude zakúpených? Ak by obec poriadala spoločenskú akciu,
bude prenájom zadarmo?
Starosta obce – prenájom pre potreby obce bude zadarmo. Zakúpených bude po 200 ks servisu
tanierov, šálok, príborov...
Mgr. Jakubáč – predpokladá sa rekonštrukcia hasičskej zbrojnice? Je to v súlade s plánovaným
pokračovaním rekonštrukcie KD? Dotácia bude poskytnutá na športové akcie?
Starosta obce – v tomto roku sa spracovala a následne podala žiadosť o poskytnutie dotácie, na
vybudovanie miestnosti pre zásahový odev, výmena výplní. V budúcnosti sa plánuje vybudovanie
sociálnych zariadení. Vizuál sa meniť nebude.
U z n e s e n i e č. 15/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
1. schvaľuje
a) dotáciu z rozpočtu obce Poľovníckemu zdruţeniu Petrova Ves vo výške 500 €.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Vladimír Vépy, Peter
Chňupka) Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Ing. Marcel Polesňák)

b) dotáciu z rozpočtu obce DZH Petrova Ves vo výške 500 €
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Vladimír Vépy, Peter
Chňupka) Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Ing. Marcel Polesňák)

c) dotáciu z rozpočtu obce Únií ţien Petrova Ves vo výške 1 000 €
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Ján
Polák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
d) dotáciu z rozpočtu obce Jednote dôchodcov v Petrovej Vsi vo výške 500 €
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Ján
Polák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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e) dotáciu z rozpočtu obce Športovému klubu Petrova Ves vo výške 5 500 €
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Ján
Polák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. ukladá Obecnému úradu
spracovať zmluvy o poskytnutí dotácií s uvedením účelu jej pouţitia
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Ján
Polák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
14. Ţiadosť o predloţenie ţiadosti o NFP na realizáciu projektu ,, Zberný dvor odpadov

Petrova Ves“
Obec pripravuje podanie žiadosti na realizáciu projektu ,,Zberný dvor odpadov Petrova Ves.“ Termín
na podanie žiadosti je do konca mesiaca apríl. Výška spolufinancovanie je 5% z celkových
oprávnených výdavkov. Zámerom obce je vybudovať zberný dvor, preto navrhuje predložiť žiadosť
o NFP. Pred podaním žiadosti je povinnosťou vykonať verejné obstarávanie na dodávateľa
stavebných prác a vybavenie technológiou zberného dvora. Rozpočet na stavebnú časť bol 300 000 €,
vysúťažená cena je 222 000 €, vysúťažená cena na vybavenie zberného dvora je výške 87 500 €.
Taktiež sú možnosti na riadenie a realizáciu projektu.
Ing. Polesňák – žiadosť o NFP podáva obec alebo externá firma, ktorej za túto službu platíme?
Starosta obce – poplatok za službu je paušálny, žiadosť o NFP podáva externá firma.
Mgr. Jakubáč – kedy budeme vedieť, či bola obec v podaní žiadosti úspešná?
Starosta obce – žiadosť na zateplenie MŠ bola podaná presne pred rokom, t. j. 2017. Vyhodnotenie
žiadosti prebehlo až v roku 2018.
U z n e s e n i e č. 16/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Petrova Ves
s ch v a ľ u j e
a) predloţenie ŢoNFP na s názvom Zberný dvor Petrova Ves s ITMS2014 kódom
NFP310010P370 na RO pre OP-KŢP v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-33.
b) spolufinancovanie 5% z celkových oprávnených výdavkov NFP s názvom Zberný dvor
Petrova Ves vo výške 15 645,36 Eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektu sú vo
výške 312 907,20 Eur
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Marcel Polesňák, Peter Chňupka, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
15. Vyhodnotenie pripomienok k zámeru zámeny pozemkov na IBV Peklo II.
Návrh Zámennej zmluvy bol predložený všetkým dotknutým stranám pripomienkovaniu. Počas procesu
pripomienkovania Zámennej zmluvy všetkých dotknutých strán vyplynulo, že Obecné zastupiteľstvo na
predchádzajúcich zasadaniach schválilo zámer zámeny pozemkov. Nakoľko aj pri zámene pozemkov, i keď
je bezodplatná, ide o nakladanie s majetkom obce, preto bol zverejnený zámer zámeny pozemkov na úradnej
tabuli obce a na webovej stránke obce. Keďže k zverejnenému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky,
obec navrhuje prijať uznesenie v tomto znení.
U z n e s e n i e č. 17/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Petrova Ves
a) s ch v a ľ u j e:
- zámenu pozemku reg. ,,C“ parc. č. 4017, k. ú. Petrova Ves, orná pôda vo výmere 603 m2, s

príslušenstvom z vlastníctva Ladislava Balgu, trv. pobyt Smolinské 54 a manželky Alexandry, trv.
pobyt Petrova Ves 383 do vlastníctva obce Petrova Ves, za pozemok reg. ,,C“ parc. č. 4001/26, k. ú.
Petrova Ves, orná pôda, polohovo vymedzený geometrickým plánom č. 1/18, ktorý bol overený
Okresným úradom Skalica, katastrálnym odborom, pod č. 41/18 zo dňa 12.02.2018, s príslušenstvom
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vlastníctva obce Petrova Ves do vlastníctva Ladislava Balgu, Smolinské 54 a manželky Alexandry,
Petrova Ves 383,
- zámenu spoluvlastníckeho podielu vo výške 3015/4400 predstavujúceho 302 m2 na pozemku reg.
,,C“, parc. č. 4020, k. ú. Petrova Ves, orná pôda, vo výmere 440 m2, s príslušenstvom, vo vlastníctve
Ing. Ivana Janíka, trv. pobyt Bratislava, Sabinovská 65/9 a obce Petrova Ves do vlastníctva Obce
Petrova Ves za pozemok parc. č. 4001/13, v k. ú. Petrova Ves, orná pôda vo výmere 302 m2,
polohovo vymedzený geometrickým plánom č. 1/18, ktorý bol overený Okresným úradom Skalica,
katastrálnym odborom, pod č. 41/18 zo dňa 12.02.2018, s príslušenstvom z vlastníctva obce Petrova
Ves do vlastníctva Ing. Ivana Janíka, Bratislava, Sabinovská 65/9,
- zámenu pozemku reg. ,,C“, parc. č. 4022, k. ú. Petrova Ves, orná pôda vo výmere 1183 m2
a pozemok reg. ,, C“, parc. č. 4027, k. ú. Petrova Ves, orná pôda vo výmere 660 m2 z vlastníctva
Mgr. Mileny Filipovej, rod. Cikánkovej, trv. pobyt Trnavská 237/7, Třebíč – Nové Dvory, ČR do
vlastníctva obce Petrova Ves za pozemok reg. ,,C“, parc. č. 4001/29, k. ú. Petrova Ves, orná pôda,
s príslušenstvom vo výmere 586 m2, pozemok reg. ,,C“, parc. č. 4001/31, k. ú. Petrova Ves, orná
pôda vo výmere 589 m2 a za pozemok reg. ,,C“, parc. č. 4001/33, k. ú. Petrova Ves, orná pôda vo
výmere 668 m2, polohovo vymedzených geometrickým plánom č. 1/18, ktorý bol overený Okresným
úradom Skalica, katastrálnym odborom, pod č. 41/18 zo dňa 12.02.2018, do vlastníctva Mgr. Mileny
Filipovej, rod. Cikánkovej, Trnavská 237/7, Třebíč – Nové Dvory, ČR
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e. zákona č. 138/1991 Zb, o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že táto zámena prispeje k usporiadania pozemkov
v zmysle Urbanistickej štúdie Petrova Ves – IBV Peklo II, schválenej uznesením Obecného
zastupiteľstva v Petrovej Vsi č. 35/2017 zo dňa 15. 06. 2017
Zámer zámeny pozemkov bo schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi č.
43/2017; 56/2017; 68/2017 a dňa 21. 03. 2018 zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle.
b) poveruje
starostu obce podpísaním zmluvy.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Marcel Polesňák, Peter Chňupka, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
16. Rôzne
a) Ţiadosť o kúpu pozemku – Lukáš Valúch

Lukáš Valúch trvale bytom Holíč, SNP 37 sa na Obecné zastupiteľstvo obrátil so žiadosťou
o odpredaj pozemku parc. č. 496/84 o rozloha cca 200 m2. Pozemok sa nachádza vedľa pozemku
žiadateľa. Pozemok je neprístupný zo všetkých strán, jediná prístupová cesta k uvedenému pozemku
je cez súkromný pozemok žiadateľa. Uvedený pozemok nie je udržiavaný, je stále zarastený rôznymi
burinami a náletmi, čo spôsobuje problémy s údržbou pozemku žiadateľa. Obec tento pozemok
taktiež nevyužíva. V katastri nehnuteľností je tento pozemok evidovaný ako roklina. Navrhovaná
cena zo strany žiadateľa je 1 €/m2.
Ing. Polesňák – neobmedzí predaj pozemku niekoho v činnosti alebo v pohybe, prípadne sa nebude
budovať priechod alebo cesta cez tento pozemok?
Starosta obce – predaj nebude občanov obmedzovať, nakoľko pozemok nie je využívaný obcou ani
občanmi. V budúcnosti sa cesta, chodník ani priechod neplánuje.
Ing. Polesňák navrhol prerokovať žiadosť stavebnou komisiou, ďalej podotkol, že 1€/m2 je nízka
suma, aj keď je tento pozemok prístupný len zo súkromného pozemku žiadateľa.
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U z n e s e n i e č. 18/2018
Obecné zastupiteľstvo O Petrova Ves
odporúča
prejednať a posúdiť ţiadosť Lukáša Valúcha stavebnou komisiou
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 6 (Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Marcel Polesňák, Peter Chňupka, Miroslav Pochylý, Ján Polák,
Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Mgr. Miriam Hricová)

b) Informácia o programe XXX. ročníka Záhoráckej Veterán Rallye – Memoriál Jána Vépyho
Program ZVR – Memoriál Jána Vépyho predniesla zástupkyňa starostu obce p. Mgr. Hricová.
V tomto roku sa Svätodušný jarmok a ZVR konajú 19. 05. 2018 – 20. 05. 2018. Program začína už
v piatok 18. 05. 2018 na štadióne ŠK, kde vystúpi hudobná skupina D´Bend z Holíča, ďalej bude
nasledovať koncert hudobnej skupiny Sanchez Amsterdam, po koncertoch hodová diskotéka.
V sobotu 19. 05. 2018 bude prebiehať výstava vozidiel, v tomto roku bude konať len I. etapa jazdy.
Sprievodnými akciami v sobotu sú pre deti maľovanie na tvár, šantenie na trampolíne, rodeo býk,
výstava výtvarných prác Štefánie Matulovej a starožitností Stanislava Planku v priestoroch ZŠ. Pri
hasičskej zbrojnici bude prebiehať hudobné vystúpenie Igora Kubinu. V nedeľu 20. 04. 2018 bude
ranná svätá omša v Kostole Ducha Svätého, pokračovanie výstavy malieb a starožitností. Popoludní
na štadióne ŠK zohrá futbalový zápas mužstvo dospelých s mužstvom Smolinské.
U z n e s e n i e č. 19/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Petrova Ves
b e r i e n a v e do m i e
program XXX. ročníka Záhoráckej Veterán Rallye – Memoriál Jána Vépyho.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Marcel Polesňák, Peter Chňupka, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
17. Diskusia
V diskusií vystúpili poslanci s týmito podnetmi:
- parkovanie áut v obci
p. Chňupka – je potrebné upozorniť vodičov, aby nestáli na cestách a chodníkoch, kde sa nedá prejsť.
Občania by mali parkovať vo svojich vjazdoch.
Starosta obce – dohľad nad dodržiavaním cestného zákona nespadá do právomoci obce, ale policajného
zboru. Každý z vodičov má ovládať to, kde vozidlo zastaviť smie alebo nie. Keďže niektoré ulice v našej obci
určite nie sú stavané na dnešné podmienky, keď v každej rodine je viacero vozidiel, do budúcna možno bude
prichádzať do úvahy využívať tieto ulice jednosmerne.
Ing. Polesňák – v minulosti bol takýto problém len v mestách. V dnešnej dobe je aj na dedinách. V niektorých
rodinách sú 2-3 autá
p. Polák – prejazd na Novej ulici je veľmi problémový. Záchranná služba by touto cestou niekedy neprešla.
Starosta obce – obec nedávno riešila problém s parkovaním pri bytových domoch, kde na parkovanie
využívali trávnaté plochy a chodníky. Po upozornení zo strany obce sa vec vyriešila.
- detské ihrisko na IBV
Ing. Polesňák navrhol dokončiť detské ihrisko na IBV Peklo.
Starosta obce – obec sa bude v rámci svojich možností v čo najkratšom čas snažiť dokončiť posledné úpravy
na detskom ihrisku.
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p. Smolinský
- parkovanie pri Dome smútku
- navozený biologický odpad pri cintoríne
- chodníky v obci
p. Okasa
- neprechodný chodník od RD č. 85 po križovatku smerom na Holíč z dôvodu parkovania áut
18. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 01. marca 2018 prijalo uznesenia, ktorými
pod číslom
12/2018; 13/2018; 14/2018; 15a/2018; 16/2018; 17a/2018 schvaľuje
19/2018; berie na vedomie
15b/2018 ukladá
18/2018 a odporúča
17b/2018 poveruje

19. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na
zasadaní a príjemné prežitie prichádzajúcich slnečných jarných dní.

Mgr. Miriam Hricová
zástupca starostu

Štefan Beňa
starosta obce

Mgr. Miroslav Jakubáč

overovateľ

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

Peter Chňupka

overovateľ

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

Kristína Baňovičová
zapisovateľka

