Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 12. decembra 2017 v zasadačke
Obecného úradu v Petrovej Vsi
_______________________________________________________________________________
Prítomní:
Štefan Beňa starosta obce
Mgr. Miriam Hricová, zástupca starostu,
Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy,
Ospravedlnení: Ing. Stanislav Lasica, Ján Polák, Peter Chňupka
Ostatní prítomní:
Ing. Ivan Gronský – kontrolór obce
Kristína Baňovičová - zapisovateľka
Gabriela Vépyová – účtovníčka OcÚ
Mária Pochylá - pracovníčka OcÚ
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, ţe je prítomná nadpolovičná
väčšina poslancov OZ, takţe 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. Majetkové prevody – ţiadosť Mgr. Kataríny Búzkovej, b. Ţiadosť Únie ţien,
c. Vyhodnotenie zámeru predaja pozemku Ivana Janíka.
P R O G R A M:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Interpelácie poslancov
4. Voľba návrhovej komisie
5. Zmena rozpočtu k 31. 12. 2017

6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Petrova Ves na roky 2018
– 2020
7. Návrh rozpočtu obce Petrova Ves na rok 2018 – 2020
8. Návrh Dodatku č. 7 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Petrova Ves
9. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti na rok 2018
10. Návrh Dodatku č. 1/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2013 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
11. Návrh plánu kontrol hlavného kontrolóra obce Petrova Ves na I. polrok 2018
12. Návrh plánu práce Obecného zastupiteľstva obce Petrova Ves na I. polrok 2018
13. Návrh na udelenie mimoriadnych odmien poslancom OZ za rok 2017
14. Zámena pozemkov na IBV Peklo II.
15. Skládka odpadov Holíč – Bresty, kazeta č. 2
16. Rôzne: a) Majetkové prevody – žiadosť Mgr. Kataríny Búzkovej
b) Žiadosť Únie žien
c) Vyhodnotenie zámeru predaja pozemku Ivana Janíka
17. Diskusia
18. Rekapitulácia uznesení
19. Záver
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Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel
Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predloţil návrh na zloţenie návrhovej komisie – predseda Mgr. Miroslav Jakubáč, členovia
Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy. Za overovateľov zápisnice určil p. Mgr. Marcela Polesňáka a p.
Vladimíra Vépyho. Zároveň oznámil poslancom, ţe zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 30. októbra 2017 bola
overovateľmi overená bez pripomienok.
Zloţenie 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, Ing. Marcel
Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
3. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení prijatých na zasadaní OZ z 30 októbra 2017 vykonal starosta obce.
Uznesenie č. 45/2017 – OZ schválilo zmenu rozpočtu k 31. 10. 2017. Poslanci OZ v uznesení č. 46/2017
schválili zmenu účelu použitia fin. prostriedkov. Uznesením č. 47/2017 OZ schválilo zloţenie
inventarizačných komisií. Uznesením č. 48/2017 OZ schválilo vyradenie majetku z inventára OcÚ, KD, DHZ,
ZŠ, MŠ, ŠJ. OZ schválilo uznesenie č. 49/2017 – VZN č. 2/2017. Uznesením č. 50/2017 schválilo OZ VZN č.
3/2017. Uznesením č. 51/2017 OZ schválilo VZN č. 4/2017. OZ schválilo uznesením č. 52/2017 poslanecký
návrh. Uznesením č. 53/2017 OZ schválilo dlhodobý prenájom pozemku parc. č. 4869 a parc. č. 4868 v k. ú.
Petrova Ves. OZ súhlasilo s uznesením. Č. 54/2017 – konanie Mikuláša pre deti. OZ schválilo uznesenie č.
55/2017 – odpredaj pozemku. OZ uznesením č. 56/2017 schválilo zámenu pozemku. OZ zobralo na vedomie
uznesenie č. 57/2017 – cenová ponuka VPP Holíč.
4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané ţiadne písomné ani ústne interpelácie.
5. Zmena rozpočtu k 31. 12. 2017
Návrh Zmeny rozpočtu č. 4 k 31.12.2017 predniesla účtovníčka OcÚ pani Vépyová.
Vzhľadom na plnenie rozpočtu k 30.11.2017 je predchádzajúca zmena rozpočtu k 31.10.2017 dostačujúca.
Zmena k 31.12.2017 sa týka len medzi jednotlivými poloţkami, ktoré sú nedočerpané alebo prečerpané.
Celková suma rozpočtu či uţ v príjmoch alebo výdavkoch sa nemení.
V rezervnom fonde zostávajú finančné prostriedky, časť z týchto finančných prostriedkov sa pouţije na
splatenie faktúry za vymaľovanie schodiska v priestoroch KD, zostatok sa presunie na poloţku urbanistickej
štúdie. V tomto prípade bude rezervný fond vyčerpaný.
Komisia pre nakladanie s majetkom obce, financovanie a rozpočet prerokovala návrh zmeny rozpočtu
odporúča OZ schválenie Zmeny rozpočtu č. 4 k 31.12.2017 i zmenu účelu pouţitia rezervného fondu. Starosta
obce predloţil návrh uznesenia a otvoril rozpravu k tomuto bodu programu.
Návrh Zmeny rozpočtu č. 4/2017 bol schválený bez pripomienok.
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U z n e s e n i e č. 58/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
4. Zmenu rozpočtu k 31. 12 2017 rozpočtovým opatrením č. 4/2017 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.

Príjmy

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné
operácie
príjmové

Schválený
rozpočet
2017

1.Zmena
rozpočtu k
30. 06. 2017

572 203 ,-

616 712,68

50 000 ,-

50 000 ,-

40 529 ,-

151 412,90

662 732 ,-

818 125, 58

Schválený
rozpočet
2017

1.Zmena
rozpočtu
k 30. 06.
2017

526 256 ,-

576 768,81

Kapitálové
výdavky

108 736 ,-

194 095,59

Finančné operácie
výdavkové

27 740 ,-

27 740 ,-

662 732 ,-

798 604,40

Výdavky

Bežné výdavky

2.Zmena
rozpočtu
31.07.2017

3.Zmena
rozpočtu k
31.10.2017

4.Zmena
rozpočtu k
31. 12. 2017

616 712,68

629 263,92

629 263,92

50 000.-

5 000.-

5 000,-

172 412,90

137 412,90

137 412,90

839 125,58

771 676,82

771 676,82

2. Zmena
rozpočtu
k 31.07.2017

3.Zmena
4.Zmena
rozpočtu
rozpočtu k
k 31.10.2017 31. 12. 2017

576 768,81

615 572,81

615 572,81

215 095,59

136 473,41

136 473,41

27 740,-

18 000.-

18 000,-

819 604,40

770 046,22

770 046,22

Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel
Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Petrova Ves na roky

2018 – 2020
Stanovisko hlavného kontrolóra obce predniesla účtovníčka OcÚ. Hlavný kontrolór obce vo svojom
stanovisku konštatuje, ţe návrh rozpočtu je v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. V rámci súčasného stupňa poznania predpokladov na obdobie, na ktoré
je rozpočet navrhnutý, pokrýva základné potreby a reálne moţnosti obce, ako aj zámery orgánov obce
v oblasti obnovy a rozvoja obecného majetku. Hlavný kontrolór obce, Ing. Ivan Gronský, odporučil poslancom
OZ obce Petrova Ves, aby schválili predloţený návrh tak, ako bol predloţený.
Starosta obce predniesol uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu programu.
Poslanci zobrali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce bez pripomienok.
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U z n e s e n i e č. 59/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
Stanovisko obecného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018 – 2020 pre obec Petrova Ves
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel
Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
7. Návrh rozpočtu obce Petrova Ves na rok 2018 – 2020

Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuly obce a na webovej stránke obce.
V rozpočte sa nachádza rozpis jednotlivých poloţiek príjmov a výdavkov. Príjmy - daňové,
nedaňové, dotácie na kapitálové príjmy, príjmy z predaja pozemkov. Výdavky – prenesený výkon
štátnej správy, ZŠ, originálne kompetencie. Beţné výdavky na prenesené kompetencie sú naviazané
na dotačné príjmy. Kapitálové výdavky - investičné akcie – nákup autobusu, nakoľko je súčasný
autobus v zlom technickom stave. Starosta obce navrhol autobus odhlásiť, zrušiť poistku a následne
ho z evidencie majetku vyradiť. Ďalšími poloţkami v kapitálových výdavkoch je nákup kosačky,
infraštruktúra IBV, chodníky, KD rekonštrukcia – interiérové vybavenie kuchyne, zberný dvor.
Rozpočet na rok 2018 bol predloţený ako vyrovnaný. Rozpočet na roky 2018 – 2019 je iba
informatívny. Starosta obce predloţil návrhy uznesení a otvoril rozpravu.
Ing. Gronský – dá sa autobus zhodnotiť?
Starosta obce – zhodnotenie je 0,13 €/kg z polovice celkovej hmotnosti autobusu, čo vychádza 600 €
- 650 €, obec dá autobus zhodnotiť.
U z n e s e n i e č. 60/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
návrh rozpočtu na rok 2018
ROZPOČET NA ROK

2018

Bežné príjmy

595 735,-

Kapitálové príjmy

80 000,-

Finančné operácie príjmové

14 475,-

Príjmy spolu

690 210,-

ROZPOČET NA ROK
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

2018
559 970,112 500,17 740,690 210,-
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Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel
Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

U z n e s e n i e č. 61/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie navedomie
viacročný rozpočet na roky 2019 – 2020.

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2020

595 735,-

595 735,-€

Kapitálové príjmy

80 000,-€

80 000,-

Príjmové finančné operácie

14 475,-€

14 475,-€

Príjmy spolu:

690 210€

690 210,-€

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2020

Bežné výdavky

559 970,-

559 970,-

Kapitálové výdavky

112 500,-.- €

112 500,-.- €

Výdavkové finančné operácie

17 740,-

17 740,-€

Výdavky spolu:

690 210,-€

690 210,-

Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel
Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
8. Návrh Dodatku č. 7 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na dieťa materskej školy

a školských zariadení so sídlom na území obce Petrova Ves
Keďţe sa kaţdý rok mení výška podielových daní, počet ţiakov a koeficient na ţiaka OZ kaţdoročne
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. Schvaľuje sa minimálna dotácia na ţiaka. Dotácia sa
môţe zvyšovať, ale zniţovať sa nemôţe. Starosta obce predniesol uznesenie a otvoril rozpravu.
Poslanci k návrhu dodatku č. 7 k VZN č. 2/2009 nepredniesli ţiadnu pripomienku.
U z n e s e n i e č. 62/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Dodatok č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Petrova Ves.
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Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel
Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

9. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti na rok 2018
Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti OZ schvaľuje kaţdoročne. Obcou neboli
navrhnuté zvýšenia ani zníţenia sadzieb dani z nehnuteľnosti. Starosta obce predniesol uznesenie.
Návrh VZN poslanci OZ schválili bez pripomienok.
U z n e s e n i e č. 63/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Petrova Ves č. 2/2017 o dani z nehnuteľností na rok 2018
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel
Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
10. Návrh Dodatku č. 1/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2013 o miestnom

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Starosta obce s účtovníčkou OcÚ vyhodnotili náklady na nakladanie s odpadmi v obci v roku 2017.
Vozidlo zbernej spoločnosti, ktorým je zbieraný zmesový odpad z popolníc má objem 12 t.
V minulosti naši občania produkovali väčšie mnoţstvo odpadu, ako je kapacita vozidla, z toho
dôvodu na jeden zber bolo potrebné, aby vozidlo sa otočilo dvakrát, čím sa zvyšovali náklady na
vývoz. Keďţe sa o niečo zvýšila efektívnosť separovania, zníţili sa i náklady na vývoz. Z tohto
dôvodu starosta obce predloţil návrh zníţiť sadzbu za komunálny odpad. Poplatok za TKO v roku
2018 sa zníţi o 1,- €, čo predstavuje 12,- € na osobu za rok. Starosta obce predniesol uznesenie
a otvoril rozpravu.
Ing. Polesňák – o akú sumu by boli niţšie náklady na zber zmesového odpadu v roku 2018
p. Vépyová – cca 1 100,- €, čo predstavuje úsporu 1,- € na obyvateľa
Ing. Polesňák – zostatok týchto finančných prostriedkov sa mohol pouţiť na zakúpenie nových
nádob.
Starosta obce – pri výpočte nákladov sme počítali aj s nákladmi na zakúpenie zberných nádob
Mgr. Hricová – zníţenie poplatku bude na občanov pôsobiť pozitívne. Bude to motivácia na ďalšie a
kvalitnejšie triedenie.
Mgr. Ondráš – zníţenie poplatku je výhodné pre občanov.
Starosta obce podotkol, ţe vývoz zeleného odpadu pracovníkmi obce od občanov je čoraz častejší
ako kedykoľvek predtým. Niektorí občania prestali biologicky rozloţiteľný odpad kompostovať vo
svojich záhradách. Zbieranie zeleného odpadu po obci zvyšuje náklady na palivo pri vývoze a uberá
z fondu pracovného času zamestnancov obce, ktorý môţe byť efektívnejšie vyuţitý.
U z n e s e n i e č. 64/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
Dodatok č. 1/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2013 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel
Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
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11. Návrh plánu kontrol obecného kontrolóra na I. polrok 2018

Plán kontrol predniesol kontrolór obce Ing. Ivan Gronský. Plán kontrol je vypracovaný v zmysle
zákonov o účtovníctve, majetku obcí, finančnej kontrole, rozpočtových pravidlách. Okrem
plánovaných kontrol budú podľa potreby vykonávané aj neplánované kontroly dodrţiavania
všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, dodrţiavania interných predpisov
obce, plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Starosta obce predniesol uznesenie
a otvoril rozpravu. Poslanci OZ k plánu kontrol kontrolóra obce nepredniesli ţiadnu pripomienku.

Uznesenie č. 65/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
S ch v a ľ u j e
Plán kontrol obecného kontrolóra na I. polrok 2018
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel
Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
12. Návrh plánu práce Obecného zastupiteľstva obce Petrova Ves na I. polrok 2018

Zástupkyňa starostu obce Mgr. Miriam Hricová predloţila návrh plánu práce Obecného
zastupiteľstva na I. polrok 2018. OZ by sa malo stretnúť štyri razy, v prípade potreby častejšie.
Okrem plánovaných tém sa budú riešiť aj aktuálne problémy obce a podnety od občanov. Starosta
obce predloţil návrh uznesenia a otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. K návrhu plánu práce
OZ nebola prednesená ţiadna pripomienka.
Uznesenie č. 66/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
S ch v a ľ u j e
Plán práce obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na I. polrok 2018
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel
Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

13. Návrh na udelenie mimoriadnych odmien poslancov OZ za rok 2017

Starosta obce navrhol poslancom udeliť mimoriadne odmeny vo výške 30.- € za aktívnu účasť na
obecných akciách a zasadaniach komisií, taktieţ i obecnému kontrolórovi vo výške 30.- €.
Zástupkyni starostu obce navrhol odmenu vo výške 300.- €, za jej aktívnu prácu v komisiách, pomoc
pri organizovaní podujatí, spracovaní Petrovoveského spravodaja.
Ing. Polesňák – informoval sa v akej výške boli udelené mimoriadne odmeny v roku 2016
Starosta obce – v roku 2016 boli poslancom a obecnému kontrolórovi udelené mimoriadne odmeny
vo výške 40,- €, zástupkyni starostu vo výške 200,- €.
U z n e s e n i e č. 67/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
udelenie mimoriadnych odmien poslancom OZ vo výške 30,- €, zástupkyni starostu obce
Mgr. Miriam Hricovej vo výške 300,- €, hlavnému kontrolórovi vo výške 30.- €
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 4 ( Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdrţal sa: 2 (Mgr. Miriam Hricová, Ing. Marcel Polesňák)
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14. Zámena pozemkov na IBV Peklo II.

Obecné zastupiteľstvo sa počas celého roka venuje vysporiadaniu pozemkov na IBV Peklo II.
Starosta obce rokoval s právnym zástupcom p. Mgr. Mileny Filipovej, ktorý zaslal súhlasné
stanovisko. Mgr. Milena Filipová súhlasí s navrhovaným novým stavom rozdelenia jednotlivých
parciel a so zapísaním pozemkov do GP. Starosta obce predniesol uznesenie a otvoril rozpravu
k tomuto bodu programu.
Ing. Polesňák – ide o pozemky, ktorých časť je vo vlastníctve obce?
Starosta obce – objasnil navrhovaný stav s tým, ţe novovytvorené pozemky vo vlastníctva obce pri
parcelách p. Filipovej budú priľahlé k vytváranej infraštruktúre.
U z n e s e n i e č. 68/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
zámenu pozemku parc. reg ,,C“ č. 4022, k. ú. Petrova Ves vo vlastníctve Mgr. Milena Filipová
rod. Cikánková, bytom Trnavská 237/7 Třebíč – Nové Dvory, ČR vo výmere 1183 m2
a pozemku parc. reg ,,C“ č. 4027, k. ú. Petrova Ves vo vlastníctve Mgr. Milena Filipová rod.
Cikánková, bytom Trnavská 237/7 Třebíč – Nové Dvory, ČR vo výmere 660 m2 za
novovytvorený pozemok parc. reg ,,C“ č. 4001/29 vo výmere 586 m2, novovytvorený pozemok
parc. reg ,,C“ č. 4001/31 vo výmere 589 m2 a novovytvorený pozemok parc. reg ,,C“ č. 4001/33
vo výmere 668 m2 do vlastníctva Mgr. Milena Filipová rod. Cikánková, bytom Trnavská 237/7
Třebíč – Nové Dvory, ČR
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel
Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

15. Skládka odpadov Holíč – Bresty, kazeta č. 2
Obec Petrova Ves poţiadala mesto Holíč o podanie stanoviska, na aké účely sa bude skládka medzi
obcou Petrova Ves a mestom Holíč vyuţívať. Odpoveď mesta Holíč predniesol starosta obce.
V mesiaci november prišla poslancom OZ a zároveň obci Petrova Ves ţiadosť mesta Gbely
o prerokovanie v OZ zámer vybudovania ,,Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite
Holíč – Bresty, kazeta č. 2.“
Na zasadaní OZ bol prítomný majiteľ menovanej skládky, p. Karol Čambal. Starosta obce privítal p.
Čambala a vyzval ho, aby predniesol bliţšie informácie o skládke.
Karol Čambal poďakoval za moţnosť vystúpenia na OZ. Najskôr odmietol závery, ktoré boli
sformulované v ţiadosti mesta Gbely. Na objasnenie veci uviedol ţe, skládka bola vybudovaná
v roku 2015 a skolaudovaná v roku 2016. Prebiehalo posudzovanie vplyvu na ţivotné prostredie.
Boli vykonané skúšky podloţia. Skládka by nebola skolaudovaná, ak by sa vyskytol problém.
Majiteľ skládky podotkol, ţe spoločnosť VPP Holíč nejde budovať kazetu, ale je uţ vybudovaná
a spĺňa všetky podmienky stanovené zákonom. Zariadenie by malo zahŕňať komplexnú činnosť
zničenia odpadov. Ide o eternity, staré okná natreté acetónovými farbami. Karol Čambal uviedol, ţe
pri výbere lokality dbali na čo najväčšiu vzdialenosť od ľudských obydlí, taktieţ hľadali prostredie,
ktoré spĺňa podmienky priepustnosti. Spoločnosť poţiadala Ministerstvo ţivotného prostredia
o moţnosť ukladania nebezpečného odpadu na kazetu č. II. V súčasnej dobe je zámer v posudzovaní
a bude sa konať verejné prerokovanie. K zámeru sa vyjadroval aj Pozemkový fond a Obvodný úrad
ţivotného prostredia. Majiteľ skládky Karol Čambal skonštatoval, ţe ide vo veľkej miere o politické
spory medzi vedením miest Gbely a Holíč. V závere dodal, ţe je lepšie zhromaţďovať nebezpečný
odpad na jednom mieste, ktoré je monitorované a spĺňa podmienky legislatívy, ktoré sa pravidelne
kontroluje a kde sa z podzemnej vody odoberajú vzorky. V súčasnosti sa mnoţstvo takéhoto odpadu
nachádza voľne v prírode na divokých skládkach. Povolenie skládky na nebez. odpad - kazeta č. II, je
len v štádiu zámeru. Verejná rozprava, kde môţu občania a dotknuté strany vyjadriť svoje stanoviská,
sa uskutoční aţ keď Ministerstvo ţivotného prostredia vydá stanovisko. Pripomienky občanov
a dotknutých strán budú predloţené na MŢP a v stanoviskách zahrnuté.
Mgr. Hricová – o ktoré nebezpečné odpady konkrétne ide?
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p. Čambal – napr. obaly z chemikálií, ktoré sa pouţívajú na čistenie toalety, obaly z postrekov –
tieto nesmú byť uloţené v beţnom komunálnom odpade
Mgr. Hricová – takéto druhy odpadov sa budú zváţať iba z nášho okresu?
p. Čambal – spoločnosť má v pláne zváţať odpady z okresov Senica, Skalica, časť Myjavy. Na
preváţanie nebezpečného odpadu z kraja do kraja je potrebné povolenie ŢP
Ing. Polesňák – pri pohľade na tabuľku, ktorú sme obdrţali z mesta Gbely, ide o veľké mnoţstvo
odpadov, napr. stavebné odpady obsahujúce NO, oleje, filtre...,
p. Čambal – je lepšie vyhodiť filtre do komunálneho odpadu, neţ na skládku, ktorá je na takýto
odpad vybudovaná?
Mgr. Ondráš – občania nosia prepravky od oleja na benzínové pumpy, ktoré takýto odpad
spotrebujú. Občania nebudú platiť veľké mnoţstvo peňazí za odber.
Ako sa likviduje odpadová voda , ktorý sa produkuje na skládke?
p. Čambal – odpadová voda, ktorá sa produkuje na skládke, sa podľa zákona odváţa do ČOV v lete
sa rozprašuje a vyparuje.
Ing. Polesňák – nesúhlasím so zámerom vybudovania takejto skládky. Skládka sa nachádza len 5 km
od našej obce. Znečistená voda si vţdy nájde cestu, ako sa dostane k nám, navyše ţivotnosť nebez.
odpadov je vyše 50 rokov , zaručí niekto 50 rokov tesnosti a prevádzky?
Starosta obce – ak MŢP nepovolí skládku na nebezpečný odpad, bude sa pouţívať na komunálny
odpad
Mgr. Jakubáč – ak MŢP vydá stanovisko, bude nasledovať verejné prerokovanie, kde bude pozvaná
aj naša obec?
Starosta obce – obec upovedomila mesto Holíč, ţe sa chce konania zúčastniť. Termín konania
verejného prerokovania bude zverejnený.
p. Gronský – uviedol, ţe obec môţe predkladať námietky na realizáciu skládky nebezpečných
odpadov či uţ technické alebo emočné. MŢP posúdi opodstatnenosť predmetných , ktoré zoberie na
vedomie, alebo pokiaľ nezistí zákonnosť pripomienok nemusia byť akceptované.
Ing. Polesňák – navrhujem, aby sa pred verejným prerokovaním zvolalo mimoriadne zasadanie OZ,
kde poslanci odhlasujú stanovisko, aby naše stanovisko malo význam ešte pred vydaním samotného
povolenia s MŢP.
U z n e s e n i e č. 69/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
Berie na ve domie
Informatívnu správu spoločnosti VPP Holíč.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel
Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

U z n e s e n i e č. 70/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
p o v e r u je
starostu obce Petrova Ves, aby sledoval priebeh schvaľovacieho procesu a pred verejným
prerokovaním zvolal mimoriadne zasadania Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel
Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

16. Rôzne:
a) Majetkové prevody – Žiadosť Mgr. Kataríny Búzkovej
Mgr. Katarína Búzková ţiada obec o odpredaj pozemku, ktorý sa nachádza na verejnom priestranstve
pred jej rodinným domom. Pozemok plánuje v budúcnosti oplotiť a vyuţívať ho na parkovanie.
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Je potrebné, aby si majiteľka predmetného pozemku dala vypracovať geometrický plán, kde potrebné
ponechať určitú časť odstupného pásma a obsluţných priestorov na výstavbu nového chodníka, ktorý
bude širší ako súčasný chodník. Pod chodníkom sú vedené telekomunikačné siete. Je potrebné
stanovisko stavebnej komisie na dodrţanie ochranných pásiem inţ. sietí a dodrţať sprístupnenie
kanalizačnej šachty.
U z n e s e n i e č. 71/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na ve domie
Žiadosť o odpredaj časti pozemku parc. reg. ,, C“ č. 188/8 do vlastníctva Mgr. Kataríny
Búzkovej
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel
Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

U z n e s e n i e č. 72/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
d o po r u č u j e
vyhotovenie geometrického plánu po konzultácií so stavebnou komisiou a zohľadnení
stávajúcich inžinierskych sietí a dodržania ochranného pásma.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel
Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

b) Žiadosť Únie žien
Únia ţien podala na obec ţiadosť o pridelenie nebytových priestorov v miestnosti KD, ktorá by mala slúţiť
ako klubovňa pri príprave podujatí. Obec navrhla nebytový priestor bývalej sesterne a lekára. V zmluve bude
stanovená výpovedná lehota v prípade zabezpečenia lekára v obci. Starosta obce predniesol uznesenie a otvoril
rozpravu.
Mgr. Hricová – Únia ţien má aktívnu činnosť. Pri príprave podujatí nemajú priestory napríklad na prípravu
výzdoby a na odloţenie tomboly pred podujatím.
Ing. Polesňák – všetky organizácie, ktoré majú priestory v KD, majú uzatvorenú zmluvu s obcou?
Starosta obce – so všetkými organizáciami, ktoré majú prenajaté priestory v KD, budú uzatvorené zmluvy

U z n e s e n i e č. 73/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
pridelenie nebytových priestorov miestnosti sesterne a miestnosti lekára v priestoroch
kultúrneho domu v Petrovej Vsi organizácií Únia žien Petrova Ves.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel
Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

c) Vyhodnotenie zámeru predaja pozemku Ivana Janíka
Na zasadaní OZ, konaného dňa 30. 10. 2017 bol schválený zámer odpredaja pozemku parc. č.
4001/14 vo výmere 514 m2 p. Ivanovi Janíkovi, na základe osobitného zreteľa v súlade s § 9a odst. 8
písm. e. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Zároveň bola
schválená cena pozemku 15,- €/m2 Zámer predaja pozemku bol vyvesený na úradnej tabuli a na
webovej stránke obce. V stanovenej lehote neboli doručené pripomienky k odpredaju. Starosta obce
predloţil návrh uznesenia.
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U z n e s e n i e č. 74/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
a) s c h v a ľ u j e
Predaj pozemku parc. č. 4001/14, k. ú. Petrova Ves, orná pôda, vo výmere 514 m2,
s príslušenstvom, polohovo vymedzeným geometrickým plánom č. 1/18, ktorý bol overený
Okresným úradom Skalica, katastrálnym odborom, pod č. 41/18 zo dňa 12.02.2018 z
vlastníctva Obce Petrova Ves Ing. Ivanovi Janíkovi, trv. pobyt Bratislava, Sabinovská 65/9, za
sumu 15 €/m2 , celkom 7 710,-€.
Pozemok bude predaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. e. zákona č. 138/1991 Zb, o majetku obcí
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktoré 3/5 väčšinou
všetkých poslancov schválilo Obecné zastupiteľstvo Obce Petrova Ves uznesením č. 55/2017 zo
dňa 30. 10. 2017. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že predaj pozemku 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
b) s p l n o m o c ň u j e
starostu obce k podpísaniu kúpnej zmluvy.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6 Za: 5 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav
Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy) Proti: 1 (Mgr. Miroslav Jakubáč) Zdrţal sa:

17. Diskusia
V diskusií vystúpili:
Ing. Polesňák – ihrisko na IBV nie je osvetlené, je potrebné namontovať lampu. Bude lepšie chránené.
Terénne úpravy by sa mali na jar dokončiť.
Z občanov v diskusií vystúpili a k týmto témam sa vyjadrili:
Ladislav Okasa sa vyjadril k týmto témam:
- Orezanie stromov, ktoré zasahujú do chodníkov
- Pálenie plastov
- Parkovanie áut na chodníkoch a na cestách
- Potreba vybudovania zábradlia pri KD
- Betónové kocky, ktoré boli poloţené pri KD a v súčasnej dobe sú umiestnené pri ihrisku ŠK, si
obyvatelia obce bez súhlasu obce odváţajú
- Obyvatelia obce naváţajú odpad na miesta, ktoré sú označené zákazom
- Vybudovanie nového chodníka za cintorínom
- Nedodrţiavanie hygienických zásad u menej prispôsobivých občanov
- Spávanie spoluobčanov bez domova na dvore obecného úradu
- Nečistenie potoka od rodinného domu č. súp. 105 po rodinný dom č. súp. 132
Pavol Okasa:
- sťaţoval sa na spoluţitie so susedmi, ktorí obťaţujú svojím správaním

14. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 30. októbra 2017 prijalo uznesenia, ktorými
číslo 58/2017, 60/2017, 62/2017, 63/2017, 64/2017, 65/2017, 66/2017, 67/2017, 68/2017, 73/2017, 74/2017
schvaľuje,
59/2017, 61/2017, 70/2017, 71/2017 berie na vedomie
69/2017poveruje
72/2017 doporučuje
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15. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starosta obce poďakoval poslancom OZ za aktívnu spoluprácu
počas celého roka. Zároveň poprial prítomným príjemné preţitie vianočných sviatkov v kruhu svojich
blízkych a šťastný Nový rok 2018. Starosta obce zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Mgr. Miriam Hricová
zástupca starostu

Štefan Beňa
starosta obce

Ing. Marcel Polesňák

overovateľ

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

Vladimír Vépy

overovateľ

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

Kristína Baňovičová
zapisovateľka

