Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 14. decembra 2015
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, Ján
Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy
Ostatní prítomní:
Ing. Ivan Gronský – obecný kontrolór
Gabriela Vépyová – účtovníčka OcÚ
Mária Pochylá - zapisovateľka
Ospravedlnený: Miroslav Pochylý
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: Rôzne doplniť : Návrh
plánu práce OZ na I. polrok 2016, Návrh plánu práce obecného kontrolóra na I. polrok 2016,
Návrh na udelenie mimoriadnych odmien poslancom OZ, Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Petrova Ves, Výber nájomníka do uvoľneného
bytu, Žiadosť Mgr. Anny Polesňákovej a manž. Františka Polesňáka o odkúpenie časti
verejného priestranstva .
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 rozpočtu k 31.12.2015
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018
7. Návrh rozpočtu na roky 2016-2018
8. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2016
9. Návrh Dodatku č. 1 k VZN o niektorých poplatkoch – cintorínske poplatky
10. Návrh dodatku č. 1 k VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným
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stavebným odpadom
11. Návrh Dodatku č. 2 k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
12. Stanovisko Slovenskej pošty k rekonštrukcii sociálnych zariadení v KD
13. Návrh na zrušenie združenia „Budovanie skládky TKO Cunín“
14. Rôzne: a. Návrh na vypracovanie geometrického plánu na oddelenie štátnej
cesty III/5003 smer Letničie
b. Návrh plánu práce OZ na I. polrok 2016
c. Návrh plánu práce obecného kontrolóra na I. polrok 2016
d. Návrh na udelenie mimoriadnych odmien poslancom OZ
e. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Petrova Ves
f. Výber nájomníka do uvoľneného bytu
g. Žiadosť o odpredaj časti verejného priestranstva Mgr. Anna
Polesňáková a manž. František Petrova Ves 194
15. D i s k u s i a
16. Rekapitulácia uznesení
17. Záver
2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda p. Mgr. Miroslav
Jakubáč, členovia Ján Polák a Vladimír Vépy. Za overovateľov zápisnice určil p. Jána Poláka
a p. Vladimíra Vépyho. Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 09.
novembra 2015 bola overovateľmi overená bez pripomienok.
3. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 09.11.2015 vykonal starosta obce.
Uznesením č. 75/2015 OZ schválilo zmenu účelu použitia prostriedkov rezervného fondu na
dofinancovanie projektu Protipovodňové úpravy na hone Boltizárka vo výške 7500.- €.
Rokovací poriadok bol schválený uznesením č. 76/5012. Uznesenie č. 77/2015 obec
neuvažuje so zariadením na zhodnocovanie odpadov v našom katastri. Inventarizačné komisie
na vykonanie inventarizácie majetku k 31.12.2015 boli schválené v uznesení č. 78/2015.
Vyradenie inventáru z DHZ, OcÚ, MŠ, ZŠ a KD bolo schválené uznesením č. 79/2015. OZ
uznesením č. 80/2015 schválilo konanie vianočnej minitržnice a Mikuláša pre deti.
V uznesení č. 81/2015 OZ uložilo obecnému úradu požiadať Zastupiteľstvo TTSK o možnosť
vybudovania spomaľovacieho ostrovčeka pri vjazde do našej obce v smere od Šaštína.
Žiadosť na TTSK bola zaslaná, ale do dnešného dňa sme nedostali odpoveď. Tiež sme
požiadali OR DI v Senici o posúdenie osadenia spomaľovacích pásov v lokalite IBV.
V uznesení č. 82/2015 bolo uložené vypracovať dodatok k Rokovaciemu poriadku. Rokovací
poriadok bol doplnený v článku 9 bod 13 o vetu: Diskutujúci svoju pripomienku, otázku alebo
návrh presne naformuluje do zápisnice alebo ju predloží v písomnej forme.
U z n e s e n i e č. 83/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi s doplnením v článku 9.
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Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 /Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne písomné ani ústne interpelácie.
5. Zmena rozpočtu k 31.12.2015
Účtovníčka Obecného úradu v Petrovej Vsi p. Gabriela Vépyová predložila návrh na 5.
zmenu rozpočtu k 31.12.2015. Celkové príjmy a výdavky sa nezmenia, nastanú zmeny len
medzi jednotlivými položkami. Poslanci OZ Zmenu rozpočtu č. 5 schválili.
U z n e s e n i e č. 84/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
5. zmenu rozpočtu k 31.12.2015 rozpočtovým opatrením č. 5/2015 v zmysle ustanovenia
§ 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov podľa
predloženého návrhu:

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
príjmové
Príjmy spolu

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Výdavky spolu

Rozpočet na rok
2015
v€
437 185.00
3 150.00
3 694.00

1. 2. 3. 4. zmena
rozpočtu na rok 2015
v€
597 525,27
24 367.30
43 193,15

Rozpočet po zmene č. 5
k 31.12.2015

444 029.00

665 085,72

665 085,72

Rozpočet na rok
2015 v €

Rozpočet po zmene č. 5
k 31.12.2015

386 847.00
27 732.00
29 450.00

1. 2. 3. 4.zmena
rozpočtu na rok 2015
v €
550 719,66
50 766,00
29 287,04

444 029.00

630 772,70

630 772,70

597 525,27
24 367,30
43 193,15

550 719,66
50 766,00
29 287,04

Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 /Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018
Hlavný kontrolór obce Ing. Ivan Gronský vo svojom stanovisku k návrhu rozpočtu na roky
2016 – 2018 uvádza, že návrh rozpočtu je v súlade so všeobecne záväznými predpismi,
pokrýva základné potreby a reálne možnosti obce, ako aj zámery orgánov obce v oblasti
obnovy a rozvoja obecného majetku. Poslanci OZ zobrali stanovisko hlavného kontrolóra na
vedomie.
U z n e s e n i e č. 85/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Petrova Ves na roky 2016
-2018

Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 /Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Návrh rozpočtu na roky 2016-2018
Starosta obce v spolupráci s účtovníčkou OcÚ p. Vépyovou predložili návrh rozpočtu na roky
2016 - 2018. Rozpočet na rok 2016 bol predložený ako vyrovnaný. Bežné príjmy sú
rozpočtované vo výške 518 076.-, kapitálové príjmy vo výške 12 748.- €, príjmové finančné
operácie vo výške 20 000.- €, príjmy celkom vo výške 550 824.- €. Bežné výdavky boli
navrhnuté vo výške 464 338.- €, kapitálové výdavky vo výške 59 736.- € a výdavkové
finančné operácie vo výške 26 750.- €
Výdavky celkom v sume 550 824.- €. Poslanci OZ rozpočet schválili. Rozpočet na roky 2017
– 2018 zobralo OZ na vedomie. Na základe novely zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov obce do 2000 obyvateľov sa môžu rozhodnúť o neuplatňovaní programovej
štruktúry v rozpočte obce. OZ súhlasí s neuplatňovaním programovej štruktúry rozpočtu obce
podľa § 4 odst. 5 na roky 2016 - 2018.
U z n e s e n i e č. 86/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
1. s ch v a ľ u j e
rozpočet na rok 2016
Rozpočet na rok 2016
Bežné príjmy

518 076.- €

Kapitálové príjmy

12 748.- €

Príjmové finančné operácie

20 000.- €

Príjmy spolu :

550 824.- €

Rozpočet na rok 2016
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Bežné výdavky

464 338.- €

Kapitálové výdavky

59 736.- €

Výdavkové finančné operácie

26 750.- €

Výdavky spolu:

550 824.- €

Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 /Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 87/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
viacročný rozpočet na roky 2017 – 2018.

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2018

Bežné príjmy

518 076.- €

518 076.- €

Kapitálové príjmy

12 748.- €

12 748.- €

Príjmové finančné operácie

20 000.- €

20 000.- €

Príjmy spolu:

550 824.- €

550 824.- €

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2018

Bežné výdavky

464 338.-

464 338.- €

Kapitálové výdavky

59 736.- €

59 736.-

Výdavkové finančné
operácie
Výdavky spolu:

26 750.- €

26 750.-

550 824.- €

550 824.- €

Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 /Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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U z n e s e n i e č. 88/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
zostavovanie a predkladanie rozpočtu obce Petrova Ves bez programovej štruktúry
počnúc rozpočtom na rok 2016.
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 /Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2016
Starosta obce predložil návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2016. V návrhu VZN bola
predložená zmena sadzby ornej pôdy z 0,36 % na 0,38 % z hodnoty ornej pôdy, u stavieb na
bývanie z 0,08 € za m2 na 0,10 €, u ostatných stavieb z 0,20€ na 0,23 € za m2. V článku V.
§16 ods. 2 bola navrhnutá zmena pri platbách na splátky, ak daň presiahne 100.- €, je možná
platba na tri splátky. Po prerokovaní bolo VZN o dani z nehnuteľnosti schválené nasledovne:
sadzba dane z ornej pôdy 0,38 % z hodnoty ornej pôdy, sadzba dane zo stavieb na bývanie
0,09 € za m2 a sadzba dane za ostatné stavby 0,23 € za m2.
U z n e s e n i e č. 89/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti na rok 2016, kde sadzba dane
z ornej pôdy je 0,38 % z hodnoty ornej pôdy, sadzba dane zo stavieb na bývanie je 0,09
€ za m2 a sadzba dane z ostatných stavieb je 0,23 € za m2. Článok V. § 16 odst. 2 sa mení
na možnosť platby na tri splátky, ak výška dane presahuje 100.- €. Ostatné ustanovenia
sa nemenia.
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 8
Za: 7 /Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica,
Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 1 /Mgr. Vladimír Ondráš/
9. Návrh Dodatku č. 1 k VZN o niektorých poplatkoch – cintorínske poplatky
Starosta obce predložil návrh na zmenu vo VZN o niektorých poplatkoch – poplatok za
zabratie jedného hrobového miesta na 10.- € na 10 rokov. Za dvojhrob 20.- € na 10 rokov.
Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli i webovej stránke obce. Poslanci návrh VZN
schválili bez pripomienok.
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U z n e s e n i e č. 90/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Dodatok č. 2 /2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu o niektorých poplatkoch tak ako
bol predložený. Mení sa výška poplatku za jedno hrobové miesto vo výške 10.- € na 10
rokov.
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 /Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

10. Návrh dodatku č. 1 k VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh Dodatku č. 1 k VZN o spôsobe nakladania
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Petrova Ves
z 06.07.2004. Od 01.017.2015 je v platnosti nový zákon o odpadoch, ktorý definuje, čo sa
považuje za drobný stavebný odpad. Nakoľko má naša obec zavedený aj množstvový zber
komunálneho odpadu, týmto dodatkom sa zavádza i množstvový zber drobného stavebného
odpadu. Drobný stavebný odpad je potrebné najprv vytriediť a použiteľnú časť zhodnotiť.
Návrh dodatku bol poslancami OZ schválený.
U z n e s e n i e č. 91/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Dodatok č. 1 /2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu o spôsobe nakladania
s komunálny a drobným stavebným odpadom na území obce Petrova Ves z 06.07.2004.
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 /Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11. Návrh Dodatku č. 2 k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
S novým zákonom o odpadoch úzko súvisí aj novela zákona o dani z nehnuteľnosti
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorá zavádza
poplatok za drobné stavebné odpady okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov
pochádzajúcich od fyzických osôb, biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného
odpadu. V tomto dodatku sa dopĺňa k sadzbe za množstvový zber za liter komunálnych
odpadov i rovnaká sadzba kilogram drobných stavebných odpadov. Návrh Dodatku VZN bol
poslancami OZ schválený.
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U z n e s e n i e č. 92/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Dodatok č. 2 /2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.2/2013 o miestnom poplatku
za komunálne a drobné stavebné odpady.
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 /Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
12. Stanovisko Slovenskej pošty k rekonštrukcii sociálnych zariadení v KD
Starosta obce oboznámil poslancov s listom zo Slovenskej pošty, ktorá sa vyjadrila
k rekonštrukcii sociálnych zariadení v KD. Na toto vyjadrenie sme veľmi dlho čakali. Bez
neho sa nedalo pokračovať v spracovaní štúdie alebo samostatného projektu. Ing. Lasica
vypracuje štúdiu prestavby sociálnych zariadení.
U z n e s e n i e č. 93/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie navedomie
stanovisko Slovenskej pošty a. s. Banská Bystrica k rekonštrukcii sociálnych zariadení
v KD Petrova Ves.
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 /Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
13. Návrh na zrušenie združenia „Budovanie skládky TKO Cunín“
Starosta obce informoval poslancov o konaní valnej hromady združenia Budovanie skládky
TKO Cunín. Predseda združenia PhDr. Zdenko Čambal oznámil, že skládka bola vytvorená
na vybudovanie skládky TKO. Táto sa však budovať nebude, nakoľko MŽP prestalo vydávať
súhlas k budovaniu nových skládok. Z toho dôvodu nie je potrebné združenie držať. Na tomto
zhromaždení bola väčšina členov za zrušenie združenia. OZ schválilo vystúpenie obce
Petrova Ves zo združenia Budovanie skládky TKO Cunín.
U z n e s e n i e č. 94/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
vystúpenie obce Petrova Ves zo Združenia obcí – Budovanie regionálnej skládky TKO Cunín.
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 /Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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14. Rôzne: a. Návrh na vypracovanie geometrického plánu na oddelenie štátnej
cesty
III/5003 smer Letničie
Verejné priestranstvá a chodníky popri štátnej ceste smerom od nákupného strediska do
Letničia sú vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja. Ak chce obec prevádzať opravy
chodníkov alebo nové, nemôže obec investovať do cudzieho majetku. Z toho dôvodu navrhol
vypracovať GP na oddelenie telesa cesty a prícestných rigolov a ostatné priestranstvá. Obec
požiada Zastupiteľstvo TTSK o odkúpenie týchto priestranstiev do svojho majetku.
U z n e s e n i e č. 95/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
vypracovanie geometrického plánu na oddelenie telesa štátnej cesty III/5003
a vytvorenie parcely, na ktorej sú umiestnené verejnoprospešné zariadenia obce
a verejné priestranstvá, v k. ú. Petrova Ves od križovatky Gbely – Holíč – Šaštín
smerom na obec Letničie.
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 /Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b. Návrh plánu práce OZ na I. polrok 2016
Starosta obce predložil návrh Plánu práce Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na I. polrok
2016.
Poslanci návrh plánu schválili.
U z n e s e n i e č. 96/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
návrh Plánu práce Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na I. polrok 2016.
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 /Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c. Návrh plánu práce obecného kontrolóra na I. polrok 2016
Obecný kontrolór Ing. Ivan Gronský predložil návrh plánu práce obecných kontrol na I.
polrok 2016. Požiadal poslancov o pripomienky k návrhu svojej činnosti. Plán je vypracovaný
v zmysle zákona o obecných kontrolóroch.
U z n e s e n i e č. 97/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
návrh Plánu kontrol Obecného kontrolóra Ing. Ivana Gronského na obdobie január jún 2016.
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Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 /Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy/
d. Návrh na udelenie mimoriadnych odmien poslancom OZ
Starosta obce navrhol poslancom udeliť mimoriadne odmeny vo výške 40.- € za aktívnu účasť
na obecných akciách a zasadaniach komisií, taktiež i obecnému kontrolórovi vo výške 40.- €.
Zástupkyni starostu obce navrhol odmenu vo výške 200.- €.
Poslanci OZ udelenie mimoriadnych odmien schválili.
U z n e s e n i e č. 98/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
udelenie mimoriadnych odmien poslancom OZ a obecnému kontrolórovi vo výške 40.- €
za rok 2015, zástupkyni starostu obce odmenu vo výške 200.- € za rok 2015.
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 /Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy/
e. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami
obce Petrova Ves
Obec Petrova Ves má vypracované Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami.
Z dôvodu novelizácie zákona je potrebné urobiť i zmeny v týchto zásadách. Dodatkom sa
nahrádza text odstavca č. 10 novým textom. „Obec Petrova Ves zostavuje a predkladá
viacročný rozpočet bez programovej štruktúry počnúc rokom 2016“.
U z n e s e n i e č. 99/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Petrova Ves.

Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 /Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy/
f. Výber nájomníka do uvoľneného bytu
Nájomníci bytu č. 7 v bytovom dome č. súp. 351 Martin Matula a Ľubica Páralová oznámili,
že ku 15.01.2016 uvoľnia trojizbový byt. Starosta obce predložil žiadosti o trojizbový byt.
Žiadatelia sú:
Miroslav Medlen a Silvia Chmeliarová Petrova Ves, Jakub Kuthan a Slavomíra Hrubšová
Petrova Ves, Aleš Grňa bytom Brodské. Ako nájomca trojizbového bytu bol vybraný
Miroslav Medlen so Silviou Chmeliarovou. Nakoľko sú nájomcami dvojizbového bytu, je
potrebné vybrať i nového nájomníka do uvoľneného dvojizbového bytu. Žiadatelia
o dvojizbový byt: Sylvia Slezáková Petrova Ves, Darina Šestáková bytom Holíč. Do
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dvojizbového bytu bola schválená Sylvia Slezáková Petrova Ves. Zároveň bolo určené
poradie v prípade ich nezáujmu.
U z n e s e n i e č. 100/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
1.
nájomníka do uvoľneného trojizbového bytu č. 7 v bytovom dome č. súp. 351 Miroslava
Medlena a Silviu Chmeliarovú,
v poradí 2. náhradníka Jakuba Kuthana a Slavomíru Hrubšovú, bytom Petrova Ves,
v poradí 3. náhradníka Aleša Grňu, bytom Brodské.
2.
nájomníka do uvoľneného dvojizbového bytu č. 11 v bytovom dome č. súp. 351 Sylviu
Slezákovú, bytom Petrova Ves,
náhradníka Darinu Šestákovú, bytom Holíč.
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 /Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy/
g. Žiadosť o odpredaj časti verejného priestranstva Mgr. Anna Polesňáková
a manž. František Petrova Ves 194
Manželia Anna Polesňáková a František Polesňák bytom Petrova Ves 194 požiadali OZ
v Petrovej Vsi o odpredaj časti verejného priestranstva parc. č. 502/11 vo výmere 133 m2.
Pozemok je oplotený a tvorí súčasť záhrady, užívajú ho v dobrej viere, že patrí do ich
vlastníctva. Starosta obce navrhol odpredaj v zmysle § 9a odst. 8 písm. e z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Na zasadaní OZ bola schválená predajná cena verejných priestranstiev
vo výške 3,50 €. Zámer predaja obecného majetku bude zverejnený na webovej stránke obce
a úradnej tabuli obce.
U z n e s e n i e č.101/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
odpredaj časti verejného priestranstva parc. reg. „C“ č. 502/11 vo výmere 133 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:
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 /Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy/

13. D i s k u s i a
V diskusii sa poslanci OZ vyjadrovali k jednotlivým bodom programu zasadania OZ.
Ing. Polesňák – hovoril, že je vyhlásená výzva na podávanie projektov v rámci Programu
rozvoja vidieka.
Odpovedal mu starosta obce, že Program rozvoja vidieka je určený len pre obce do 1000
obyvateľov.
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Viacerí poslanci mali výhrady voči oploteniu – zábradliu na odvodňovacom kanáli na hone
Boltizárka, ktorý sa robil v tomto roku z eurofondov. Jeho úprava je možná až po vykonaní
kontroly zo SAŽP.
Starosta obce informoval poslancov, že má záujem zvolať verejné stretnutie s občanmi
v Kultúrnom dome v Petrovej Vsi. Navrhol termín 14.01.2016 o 18.00 hod. Poslanci s týmto
termínom súhlasili.
Zároveň pozval všetkých poslancov na divadelné predstavenie „Ked chcú ženy vládnut“,
ktoré sa uskutoční v sobotu 09. januára 2016 o 18.00 hod. v kultúrnom dome. Predstavia sa
v ňom ochotníci z Rovenska. Je to komédia v nárečí, hrajú v tradičných dedinských krojoch.
14. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa prijalo uznesenia, ktorými
číslo 83/2015, 84/2015, 86/2015, 89/2015, 90/2015, 91/2015, 92/2015, 94/2015, 95/2015,
96/2015, 97/2015, 98/2015, 99/2015, 100/2015, 101/2015 schvaľuje,
85/2015, 87/2015, 93/2015 berie na vedomie.
15. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu
spoluprácu, zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil. Zaželal všetkým prítomným príjemné
prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov v roku
2016 a zasadanie OZ ukončil.

Mgr. Miriam Hricová
zástupkyňa starostu

Vladimír Vépy
Ján Polák

Štefan Beňa
starosta obce

overovateľ

overovateľ

Mária Pochylá
zapisovateľka
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