Zápisnica

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 14. decembra 2016 v Kultúrnom
dome v Petrovej Vsi
__________________________________________________________________________________

Prítomní:
Štefan Beňa starosta obce
Mgr. Miriam Hricová, zástupca starostu,
Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Vladimír Vépy,
Ostatní prítomní:
Ing. Ivan Gronský – obecný kontrolór
Gabriela Vépyová – účtovníčka OcÚ
Mária Pochylá - zapisovateľka

Ospravedlnení: Ing. Stanislav Lasica, Ing. Marcel Polesňák, Peter Chňupka
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 doplniť do bodu Majetkové prevody žiadosť p. Romana Gučka, Petrova Ves 291 a p.
Štefana Gučka, Petrova Ves 291 o odpredaj časti verejného priestranstva. Do bodu Rôzne navrhol doplniť:
Informácia o stave Žiadosti o NFP na zberný dvor odpadov Petrova Ves a Informácia o stave žiadosti o NFP
na zateplenie budovy MŠ.
P R O G R A M:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Interpelácie poslancov
Zmena rozpočtu k 31.12.2016
Stanovisko obecného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017 – 2019 pre obec
Petrova Ves
7. Návrh rozpočtu obce Petrova Ves na rok 2017-2019
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti na rok 2017
9. Návrh Dodatku č. 6 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Petrova Ves
10. Návrh plánu práce Obecného zastupiteľstva Petrova Ves na I. polrok 2017
11. Návrh plánu kontrol obecného kontrolóra na I. polrok 2017
12. Majetkové prevody: a. Jozef Ţifčák, 908 44 Petrova Ves 281
b. Roman Guček, Petrova Ves 291
c. Štefan Guček, Petrova Ves 291
13. Rôzne: a. Informácia o stave Ţiadosti o NFP na zberný dvor odpadov Petrova Ves
b. Informácia o stave ţiadosti o NFP na zateplenie budovy MŠ
c. Návrh na udelenie mimoriadnych odmien poslancom OZ za rok 2016
14. Diskusia
15. Rekapitulácia uznesení
16. Záver
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Poslanci OZ program schválili a riadili sa ním.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš , Miroslav Pochylý,
Ján Polák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda Mgr. Miroslav Jakubáč, členovia
Miroslav Pochylý, Mgr. Vladimír Ondráš. Za overovateľov zápisnice určil p. Mgr. Miroslava Jakubáča a p.
Vladimíra Ondráša. Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 7. novembra 2016
bola overovateľmi overená bez pripomienok.
Zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice bolo poslancami schválené.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák,
Vladimír Vépy,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení prijatých na zasadaní OZ 7. novembra 2016 vykonal starosta obce.
Uznesenie č. 54/2016 – OZ schválilo zloženie inventarizačných komisií k vykonaniu inventarizácie k
31. 12. 2016 tak, ako boli predložené. Uznesenie č. 55/2016 – OZ schválilo zmenu účelu použitia finančných
prostriedkov rezervného fondu na splátku úveru vo výške 11 600,- €. OZ schválilo uznesenie č. 56/2016 zmena rozpočtu k 30. 11. 2016. Uznesenie č. 57/2016 – OZ schválilo
A. odpredaj časti verejného priestranstva z vlastníctva obce parc. č. 288 vo výmere 15 m 2, podľa § 9a
odst. 8 písm. e. z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúceho Rozália Poláčková, Petrova
Ves 77. Cena za m2 - 3,50 €, kúpna cena celkom 52,50 €.
B. Kúpna zmluva bola starostom obce podpísaná.
Uznesením č. 58/2016 OZ schválilo
A. odpredaj časti verejného priestranstva z vlastníctva obce parc. č. 189/1 vo výmere 98 m 2 , podľa §
9a odst. 8 písm. e. z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúceho Anna Hyžová, Petrova Ves
100 a spoluvlastníci Mária Pochylá, Petrova Ves 59 a Miroslav Hyža, Pelíškova 20 Skalica. Cena za
m2 - 3,50 €, kúpna cena celkom 343.- €.
B. Kúpna zmluva bola starostom obce podpísaná.
OZ schválilo uznesenie č. 59/2016 – vyradenie z inventáru OcÚ vo výške 1918,49 €, KD vo výške 466,12 €,
DHZ vo výške 1116,28 €, ZŠ vo výške 937,38 €, MŠ vo výške 1233,74 €, ŠJ vo výške 136,41 €.
OZ uznesením č. 60/2016 súhlasilo s konaním mikulášskeho podujatia pre deti a vianočnej minitržnice,
akcia sa konala v nedeľu 04. 12. 2016, Mikuláš rozdal balíčky v hodnote 2,50 € pre deti od narodenia do 14
rokov veku.
4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne písomné ani ústne interpelácie.
5. Zmena rozpočtu k 31. 12. 2016
Poslancom bola zaslaná zmena rozpočtu. Účtovníčka OcÚ doplnila poslancom informácie o zmene rozpočtu,
ktorá im bola zaslaná. Je potrebné schváliť túto zmenu, aby bol rozpočet v súlade s reálnym čerpaním, ide o
navýšenie niektorých položiek, napr. výdavky ZŠ.
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odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť navrhovanú zmenu rozpočtu č.3 k 31.12.2016. Starosta obce
predložil návrh uznesenia k zmene rozpočtu.
K zmene rozpočtu sa do rozpravy neprihlásil nikto z poslancov.
U z n e s e n i e č. 61/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľ uje
3. Zmenu rozpočtu k 31.12.2016 rozpočtovým opatrením č. 3/2016 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 predpisov podľa priloženého návrhu.

Pr íjmy

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové

Výdavk y

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
výdavkové

Rozpočet na
rok 2016
v €

1. Zmena
rozpočtu
k 30.06.2016 v
€

2. Zmena
rozpočtu
k 30. 11.
2016

518 076.-

587 111,68

607 170,68

12 748,-

16 854,56

14 106,56

20 000,-

108 687,42

58 687,42

550 824,-

712 653,66

679 964,66

1. Zmena rozpočtu
k 30.06.2016 v €

2. Zmena
rozpočtu
k 30. 11.
2016

Rozpočet na
rok 2016 v €
464 338,-

531 925,49

564 682,45

59 736,-

153 546,66

33 696,66

26 750,-

26 750.-

37 272,90

550 824,-

712 222,15

635 652,01

3. Zmena
rozpočtu
k 31.12.2016
v€
633 483,68
14 106,56
58 687,42
706 277,66
3. Zmena
rozpočtu
k 31.12.20
16
585 470, 45
34 696,66
38 222,90

658 390,01

Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák,
Vladimír Vépy,
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. Stanovisko obecného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017 – 2019 pre obec Petrova Ves
Starosta obce informoval o dôvodoch neprítomnosti obecného kontrolóra – v čase konania
zasadnutia OZ P. Ves prebiehajú zasadnutia obecných zastupiteľstiev aj v ďalších obciach. Hlavný kontrolór
zaslal stanovisko k návrhu rozpočtu obce Petrova Ves na roky 2017 – 2019, ktoré poslanci OZ obdržali
pred konaním zasadnutia.
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Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie n avedom ie
Stanovisko obecného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017 – 2019 pre obec Petrova Ves.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák,
Vladimír Vépy,
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. Návrh rozpočtu obce Petrova Ves na rok 2017- 2019
Starosta obce spolu s p. Gabrielou Vépyovou predložili návrh rozpočtu obce na roky 2017 – 2019. Gabriela
Vépyová, účtovníčka obce, informovala prítomných, že návrh rozpočtu bol zverejnený na webovej stránke
obce a na úradnej tabuli obce. Poslancom bol zaslaný podrobnejší rozpočet s rozpisom jednotlivých
položiek – príjmy daňové, nedaňové, dotácie na kapitálové príjmy, príjmy z predaja pozemkov na IBV.
Výdavky – prenesený výkon štátnej správy, ZŠ, originálne kompetencie. Bežné výdavky na prenesené
kompetencie sú naviazané na dotačné príjmy. Kapitálové výdavky - investičné akcie – detské ihrisko,
infraštruktúra IBV, chodníky, KD rekonštrukcia, zberný dvor. Rozpočet na rok 2017 bol predložený ako
vyrovnaný. Rozpočet na roky 2018 – 2019 je iba informatívny. Starosta obce predložil návrhy uznesení
a otvoril rozpravu.
K návrhu rozpočtu nebola prednesená žiadna pripomienka.
U z n e s e n i e č. 63/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u je
Návrh rozpočtu obce Petrova Ves na rok 2017
Rozpočet na rok 2017
Beţné príjmy

572 203.- €

Kapitálové príjmy

50 000.- €

Príjmové finančné operácie

40 529.- €

Príjmy spolu :

662 732.- €

Rozpočet na rok 2017
Beţné výdavky

526 256.- €

Kapitálové výdavky

108 736.- €

Výdavkové finančné operácie

27 740.- €

Výdavky spolu:

662 732.- €
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Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák,
Vladimír Vépy,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 64/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie n avedom ie
viacročný rozpočet na roky 2018 – 2019.
Rozpočet na rok 2018

Rozpočet na rok 2019

Beţné príjmy

572 203.- €

572 203.- €

Kapitálové príjmy

50 000.- €

50 000.- €

Príjmové finančné operácie

40 529.- €

40 529.- €

Príjmy spolu:

662 732.- €

662 732.- €

Rozpočet na rok 2018

Rozpočet na rok 2019

Beţné výdavky

526 256.-

526 256.-

Kapitálové výdavky

108 736.- €

108 736.- €

Výdavkové finančné operácie

27 740.- €

27 740.- €

Výdavky spolu:

662 732,- €

662 732,- €

Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák,
Vladimír Vépy,
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti na rok 2017
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti na rok 2017 bol doručený poslancom,
taktiež bol zverejnený na webovej stránke a na úradnej tabuli obce. Starosta obce oboznámil prítomných,
že poplatky boli navrhnuté v takej výške ako v minulom roku. Starosta obce predložil návrh uznesenia
a otvoril rozpravu.
K návrhu VZN o dani z nehnuteľnosti nebola prednesená žiadna pripomienka.
U z n e s e n i e č. 65/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
sc hva ľu j e
Všeobecne záväzné nariadenie obce Petrova Ves č. 2/2016 o dani z nehnuteľností na rok 2017
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Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák,
Vladimír Vépy,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. Návrh Dodatku č. 6 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Petrova Ves
Každoročne OZ schvaľuje Dodatok k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Petrova Ves. Keďže sa každoročne mení výška podielových
daní, počet žiakov, koeficient na žiaka, je potrebné meniť prílohu č. 1. Schvaľuje sa minimálna dotácia na
žiaka. Dotácia sa môže zvyšovať, ale znižovať sa nemôže. Starosta obce predložil návrh uznesenia
k návrhu Dodatku č. 6 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na dieťa materskej školy a školských zariadení
so sídlom na území obce Petrova Ves a otvoril rozpravu. K návrhu Dodatku č. 6 k VZN č. 2/2009 nebola
prednesená žiadna pripomienka.
U z n e s e n i e č. 66/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s chv a ľ u je
Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2009 o určení výšky dotácie na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Petrova Ves.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák,
Vladimír Vépy,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. Návrh Plánu práce Obecného zastupiteľstva na I. polrok 2017
Zástupkyňa starostu obce Mgr. Miriam Hricová predložila návrh plánu práce Obecného zastupiteľstva na I.
polrok 2017. OZ by sa malo stretnúť štyri razy, v prípade potreby častejšie.
Starosta obce predložil návrh uznesenia a otvoril rozpravu k tomuto bodu programu.
K návrhu plánu práce OZ nebola prednesená žiadna pripomienka.
U z n e s e n i e č. 67/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Plán práce Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na I. polrok 2017.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák,
Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11. Návrh plánu kontrol obecného kontrolóra na I. polrok 2017
Mgr. Miriam Hricová predložila poslancom Návrh plánu kontrol obecného kontrolóra na I. polrok 2017. Plán
kontrol je vypracovaný v zmysle zákonov o účtovníctve, majetku obcí, finančnej kontrole, rozpočtových
pravidlách. Starosta obce predložil návrh uznesenia a otvoril rozpravu k tomuto bodu programu.
K návrhu plánu kontrol obecného kontrolóra na I. polrok 2017 nebola prednesená žiadna pripomienka.
U z n e s e n i e č. 68/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Plán kontrol obecného kontrolóra na I. polrok 2017.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák,
Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Starosta obce predniesol žiadosť p. Jozefa Žifčáka o odpredaj pozemkov, ktoré užíva, nie sú však v jeho
vlastníctve. Ide o parc. č. 5781/2 vo výmere 11 m2; parc. č. 5781/3 vo výmere 31 m2; parc. č. 5781/4 vo
výmere 4 m2; parc. č. 5781/5 vo výmere 64 m 2. Na parc. č. 5781/3 stojí stavba hospodárskej budovy.
Na týchto pozemkoch bolo podľa pozemkových úprav obmedzenie vlastníka nakladať s pozemkami podľa
§ 11 ods. 20, boli vyčlenené na spoločné zariadenia a opatrenia. Obec požiadala OÚ Senica, odbor
pozemkový a lesný o zrušenie obmedzenia týchto pozemkov. Predkladaný mate riál bol poslancom OZ
doručený. Starosta obce navrhol tieto pozemky odpredať podľa § 9a odst. 8 písm. e. z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Cena za m 2 - 3,50 € . Zámer bude zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke
obce. Starosta obce predložil návrh uznesenia a otvoril rozpravu k tomuto bodu programu.
K žiadosti p. Jozefa Žifčáka nebola prednesená žiadna pripomienka.
U z n e s e n i e č. 69/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
sc hva ľu j e
odpredaj verejného priestranstva z vlastníctva obce parc. č. 5781/2 vo výmere 11 m2; parc. č. 5781/3 vo
výmere 31 m2; parc. č. 5781/4 vo výmere 4 m2; parc. č. 5781/5 vo výmere 64 m 2 , 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:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák,
Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b. Roman Guček, Petrova Ves 291
Starosta obce taktiež predniesol žiadosť p. Romana Gučka o odpredaj časti verejného priestranstva.
Roman Guček žiada o odkúpenie časti verejného priestranstva z vlastníctva obce z parc. č. 502/1 diel č. 13
vo výmere 15 m2, diel č. 14 vo výmere 6 m2; diel č. 15 vo výmere 14 m2; diel č. 16 vo výmere 3 m2, diel č.
17 vo výmere 1 m2 vytvorené podľa GP č. 36/2016 vyhotovený Pozepo Ján Polák, Petrova Ves a overený
Okresným úradom v Skalici, katastrálny odbor pod číslom 610/16 v celkovej výmere 39 m2.. Zároveň
ponúka obci na odpredaj časť pozemku z parc. 1/1, novovytvorené parc. č. 1/16 vo výmere 2 m2, ktorý obec
užíva. Predkladaný materiál bol poslancom OZ doručený. Starosta obce navrhol tieto pozemky odpre dať
podľa § 9a odst. 8 písm. e. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Cena za m 2 - 3,50 € . Zámer bude
zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce. Starosta obce predložil návrh uznesenia a otvoril
rozpravu k tomuto bodu programu.
K žiadosti p. Romana Gučka nebola prednesená žiadna pripomienka.
U z n e s e n i e č. 70/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
sc hva ľu j e
odpredaj časti verejného priestranstva z vlastníctva obce z parc. č. 502/1 diel č. 13 vo výmere 15 m 2,
diel č. 14 vo výmere 6 m2; diel č. 15 vo výmere 14 m2; diel č. 16 vo výmere 3 m2, diel č. 17 vo výmere 1
m2 podľa GP č. 36/2016 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:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák,
Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c. Štefan Guček Petrova Ves 291
O odpredaj časti verejného priestranstva požiadal i p. Štefan Guček, Petrova Ves 291. Ide o časť z parc. č.
188/15 diel č. 12 vo výmere 26 m2 , novovytvorené parc. č. 188/16 podľa GP č. 36/2016 vyhotovený
Pozepo Ján Polák, Petrova Ves a overený Okresným úradom v Skalici, katastrálny odbor pod číslom 610/16.
Obec užíva časť parcely 1/6 diel č. 12 novovytvorené parc. č. 1/10 vo výmere 8 m2 , ktorý ponúka obci na
odpredaj.
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Predkladaný materiál bol poslancom OZ doručený. Starosta obce navrhol tieto pozemky odpredať podľa §
9a odst. 8 písm. e. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Cena za m 2 - 3,50 € . Zámer bude zverejnený na
úradnej tabuli obce a webovej stránke obce. Starosta obce predložil návrh uznesenia a otvoril rozpravu
k tomuto bodu programu.
K žiadosti p. Štefana Gučka nebola prednesená žiadna pripomienka.
U z n e s e n i e č. 71/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
sc hva ľu j e
odpredaj časti verejného priestranstva z vlastníctva obce z parc. č. 188/15 diel č. 12 vo výmere 26 m2,
podľa § 9a odst. 8 písm. e. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Cena za m 2 - 3,50 € . Zámer bude
zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák,
Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta obce navrhol poslancom OZ, aby obec odkúpila časti parciel, ktoré užíva. Z vlastníctva Romana
Gučka z parc. č. 1/1 diel č. 4 novovytvorené parc. č. 1/13 vo výmere 2 m2 a z vlastníctva Štefana Gučka
z parc. č. 1/6 diel č. 11 novovytvorené parc. č. 1/10 vo výmere 8 m2.
Predložil návrh uznesenia na kúpu časti parciel v užívaní obce.
U z n e s e n i e č. 72/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
kúpu pozemku, ktorý je využívaný ako verejné priestranstvo, z vlastníctva Romana Gučka z parc. č. 1/1
diel č. 4 novovytvorené parc. č. 1/13 vo výmere 2 m2 podľa GP č. 36/2016 do vlastníctva obce.
Z vlastníctva Štefana Gučka a z parc. č. 1/6 diel č. 11 diel novovytvorené parc. č. 1/10 vo výmere 8 m2.
podľa GP č. 36/2016 do vlastníctva obce. Cena za m2 - 3,50 € .
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák,
Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
13. Rôzne: a. informácia o stave žiadosti o NFP a zberný dvor
Obec v I. polroku obstarala podklady o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie Zberného dvora.
Žiadosť bola predložená a 2-krát bola obec vyzvaná, aby určité informácie doplnila pre riadiaci orgán.
V novembri sme dostali rozhodnutie, že obci nebola schválená žiadosť. Boli vytknuté určité nedostatky,
ktoré sme sa snažili odstrániť, napr. zlý spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom. Myslíme si,
že riadiaci orgán nepostupoval tak, aby nám dal podnet na odstránenie nedostatkov, ktoré by sme mohli
odstrániť. Podali sme odvolanie. Projekt vznikol pred 6 – 7 rokmi, legislatíva sa zmenila, parametre sú
v rozpore s novým zákonom o odpadoch. Ak budeme chcieť realizovať projekt, musíme uvažovať
o novelizácii tohto projektu.
Mgr. Miroslav Jakubáč – kedy budeme vedieť výsledky? Kto je odvolací orgán?
Starosta obce – určená je iba lehota, dokedy my máme podať odvolanie, odvolací orgán je pravdepodobne
Ministerstvo životného prostredia.
b. Informácia o stave žiadosti na zateplenie MŠ
Na zateplenie budovy MŠ bol vypracovaný projekt, spracované energetické posudky. Žiadosť bola
pripravená, ale riadiaci orgán túto výzvu zrušil. V súčasnej dobe sú výzvy najmä na zvýšenie kapacity MŠ.
V pôvodnej výzve stačilo na zateplenie plášťa a strechy získať energetickú triedu B. V novej výzve, ktorá je
naplánovaná na termín 3/2017, musí byť dosiahnutá energetická trieda A1. Dôvodom je zrejme veľké
množstvo žiadateľov o dotácie a málo financií. Pokiaľ chceme dotáciu, musíme nechať prepracovať projekt.
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bude musieť schváliť výška spolufinancovania. Sú dve možnosti. Pokiaľ získame dotáciu , náklady na
prepracovanie projektu sa nám vrátia, ak nebudeme úspešní, môžeme zateplenie zrealizovať podľa
pôvodného projektu s nižšími nákladmi.
Ján Polák – predložil stanovisko finančnej komisie. Finančná komisia odporúča schváliť vypracovanie novej
projektovej dokumentácie na zateplenie budovy MŠ.
Starosta obce predložil návrh uznesenia a otvoril rozpravu k tomuto bodu programu.
K tomuto bodu nebola prednesená žiadna rozprava.
U z n e s e n i e č. 73/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
sc hva ľu j e
vypracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie budovy Materskej školy Petrova Ves v zmysle
usmernenia pre žiadateľa o NFP z Operačného programu kvalita životného prostredia, kde by po
realizácii úprav objektu bol globálny ukazovateľ energetickej certifikácie lepší ako je horná hranica
energetickej triedy A1.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák,
Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c. Návrh na udelenie mimoriadnych odmien poslancom OZ za rok 2016
Starosta obce predložil návrh na udelenie mimoriadnych odmien poslancov OZ za rok 2016. Zdôvodnil to
zodpovednou prácou poslancov OZ, ktorí sa zaujímajú o problémy obce aj mimo zasadnutí OZ. Zo zaslaných
podkladov sa pripravujú na zasadania OZ, čo prispieva k plynulému rokovaniu. Z toho dôvodu navrhol
udeliť mimoriadne odmeny za rok 2016 poslancom a hlavnému kontrolórovi obce vo výške 40,- €.
Zástupkyni starostu Mgr. Miriam Hricovej navrhol udeliť odmenu vo výške 200,- €, ktorú zdôvodnil jej
aktívnou prácou v komisiách, príprave projektu z Nadácie SPP a inými aktivitami.
Starosta obce predložil návrh uznesenia a otvoril rozpravu k tomuto bodu programu.
Mgr. Miriam Hricová – nakoľko nie je možné udeliť starostovi obce odmenu, navrhla mu zvýšiť plat
v mesiaci december 2016 na 2750,- €, čo v prepočte za celý rok vychádza mesačne odmena vo výške 83.€. Zdôvodnila to prácou starostu obce, ktorá nie je ohraničená pracovným časom 8 hodín denne, ani 5 dní
v týždni. Je to poslanie a zodpovednosť na 7 dní v týždni a 24 hodín denne.
Starosta obce – starosta obce nemá nárok na odmenu. Funkčný plat sa mu môže zvyšovať o určité
percentá. Tento bod nebol schválený v programe zasadania OZ. Navrhol, aby zasadla finančná komisia
prerokovala možnosť navýšenia funkčného platu starostu a predložila svoj návrh na ďalšie zasadanie OZ.
U z n e s e n i e č. 74/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
sc hva ľu j e
udelenie mimoriadnych odmien poslancom OZ vo výške 40,- €, zástupkyni starostu obce
Mgr. Miriam Hricovej vo výške 200,- €, hlavnému kontrolórovi vo výške 40.- €
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák,
Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

14. D i s k u s i a
V diskusií vystúpili:
Vladimír Vépy – p. Ján Tomša má v záhrade strom, ktorý bráni vo výhľade pri výjazde na cestu.
Starosta obce – oslovíme vlastníka, aby upravil tento smrek alebo pomôžu pracovníci obce.
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dostala ponuku. Firma, ktorá predložila podklady, upozornila na strom, ktorý predstavuje nebezpečenstvo.
Ide o gaštan č. 8. V minulosti bol cintorín oplotený inak ako v súčasnosti. Na hrebeni svahu od cesty na
Gbely je základ, ktorý zasahuje do koreňového systému stromu. Je potrebné, aby zasadla komisia pre
životné prostredie. Aby sme mali súhlasné stanovisko k výrezu stromu, musíme požiadať obec Letničie
o schválenie.
Mgr. Vladimír Ondráš – je to jeden z vybraných stromov, ktoré boli určené na orezanie?
Starosta obce – nie, je to vedľajší strom.
Starosta udelil slovo občanom obce. Z občanov sa nikto o slovo neprihlásil.
14. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 14. decembra 2016 prijalo uznesenia , ktorými
číslo 61/2016, 63/2016 , 65/2016, 66/2016, 69/2016, 70/2016, 71/2016, 72/2016, 73/2016, 74/2016
schvaľuje
číslo 62/2016, 64/2016 berie na vedomie
číslo 67/2016, 68/2016 súhlasí
15. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu spoluprácu počas
celého roka. Prítomným poprial príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré v novom roku.
Starosta obce zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Mgr. Miriam Hricová
zástupca starostu

Štefan Beňa
starosta obce

Mgr. Miroslav Jakubáč

overovateľ

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

Mgr. Vladimír Ondráš

overovateľ

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

Kristína Baňovičová
zapisovateľka

