Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 30. januára 2017 v zasadačke
Obecného úradu v Petrovej Vsi
_________________________________________________________________________________
Prítomní:
Štefan Beňa starosta obce
Mgr. Miriam Hricová, zástupca starostu,
Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy,
Ostatní prítomní:
Ing. Ivan Gronský – obecný kontrolór
Gabriela Vépyová – účtovníčka OcÚ
Mária Pochylá - zapisovateľka
Účasť občanov na zasadaní OZ: 6
Dnešné zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi otvoril starosta obce Štefan Beňa. Privítal
prítomných poslancov OZ a oboznámil s programom zasadania. Konštatoval, že sú prítomní všetci
poslanci 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 do
bodu Rôzne navrhol doplniť: Menovanie členov komisie na otváranie obálok a Návrh investičných
akcií na rok 2017.
P R O G R A M:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Interpelácie poslancov
5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016
6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ Petrova Ves za šk. rok 2015/2016
7. Plnenie úloh na úseku COO za rok 2016
8. Vyhodnotenie pripomienok k predaju obecného majetku
9. Výber nájomníka do uvoľneného dvojizbového nájomného bytu
10. Rôzne: a) Menovanie členov komisie na otváranie obálok
b) Návrh investičných akcií na rok 2017
11. Diskusia
12. Rekapitulácia uznesení
13. Záver

Poslanci OZ program schválili a riadili sa ním.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Vladimír Vépy, Ing. Marcel Polesňák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda Ing. Stanislav Lasica,
členovia Ing. Marcel Polesňák, Mgr. Miroslav Jakubáč. Za overovateľov zápisnice určil p. Ing. Marcela
Polesňáka a p. Ing. Stanislava Lasicu. Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ zo
dňa 14. decembra 2016 bola overovateľmi overená bez pripomienok.
Zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice bolo poslancami schválené.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Vladimír Vépy, Ing. Marcel Polesňák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení prijatých na zasadaní OZ 14. decembra 2016 vykonal starosta obce.
Uznesenie č. 61/2016 – OZ schválilo 3. Zmenu rozpočtu k 31.12.2016, kde príjmy predstavujú
celkom 706 277,66 € a výdavky celkom 658 390,01 €.
Uznesenie č. 62/2016 – OZ zobralo na vedomie stanovisko obecného kontrolóra k návrhu rozpočtu
na rok 2017 – 2019 pre obec Petrova Ves. Uznesením č. 63/2016 schválilo návrh rozpočtu obce
Petrova Ves na rok 2017, kde príjmy predstavujú celkom 662 732.- €, výdavky sú rozpočtované vo
výške 662 732.- € .
OZ uznesením č. 64/2016 zobralo na vedomie viacročný rozpočet na roky 2018 -2019.
OZ schválilo uznesenie č. 65/2016 – VZN obce Petrova Ves č. 2/2016 o dani z nehnuteľnosti na rok
2017. OZ schválilo uznesenie č. 66/2016 – Návrh Dodatku č. 6 k VZN č. 2/2019 o určení výšky
dotácie na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Petrova Ves. Uznesením č.
67/2016 OZ schválilo Plán práce Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na I. polrok 2017. OZ
uznesením č. 68/2016 schvaľuje Plán kontrol obecného kontrolóra na I. polrok 2017. OZ schválilo
uznesenie č. 69/2016 - 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 m2, podľa § 9a odst. 8 písm. e. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Cena za m2 3,50 € . Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce. Uznesením č. 70/2016
OZ schválilo odpredaj 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 podľa GP č. 36/2016 podľa § 9a odst. 8 písm. e. z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Cena za m2 - 3,50 € . Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej
stránke obce. OZ schválilo uznesenie č. 71/2016 - 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 m2 - 3,50 € . Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli
obce a webovej stránke obce. OZ schválilo uznesenie č. 72/2016 - 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 € . Uznesením č. 73/2016 OZ schválilo vypracovanie projektovej
dokumentácie na zateplenie budovy Materskej školy Petrova Ves , kde by po realizácii úprav objektu
bol globálny ukazovateľ energetickej certifikácie lepší ako je horná hranica energetickej triedy A1.
OZ schválilo uznesenie č. 74/2016 - udelenie mimoriadnych odmien poslancom OZ vo výške 40,- €,
zástupkyni starostu obce Mgr. Miriam Hricovej vo výške 200,- €, hlavnému kontrolórovi vo výške
40.- €
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4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne písomné ani ústne interpelácie.

5.Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016
Každoročne podáva hlavný kontrolór správu o svojej činnosti v zmysle § 18 f odsek 1) písmeno e)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Pri svojej činnosti sa
hlavný kontrolór obce p. Ing. Ivan Gronský riadil plánmi práce schválenými na zasadaní OZ dňa
14. 12. 2015 (na I. polrok) a 25. 06. 2016 (na II. polrok). Obecný kontrolór v správe konštatoval, že
všetky úlohy uvedené v plánoch práce na rok 2016 a ostatné úlohy plynúce z § 18d až 18f zákona
o obecnom zriadení boli splnené. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Petrova Ves za rok
2016 je prílohou tejto zápisnice. Starosta obce predložil návrh uznesenia a otvoril rozpravu k tomuto
bodu programu. K správe o činnosti hlavného kontrolóra nebola prednesená žiadna pripomienka.
U z n e s e n i e č. 1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce Petrova Ves za rok 2016
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr.
Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Vladimír Vépy, Ing. Marcel Polesňák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ Petrova Ves za šk. rok 2015/2016
Riaditeľka Základnej školy v Petrovej Vsi p. Mgr. Lena Šteflíková v spolupráci so školskou radou
každoročne v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 a o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve č. 596/2003 Z.z. vypracúva správu o výchovnovzdelávacej činnosti základnej
školy za uplynulý školský rok. Správa bola písomne predložená a tvorí prílohu tejto zápisnice.
Starosta obce predložil návrh uznesenia a otvoril rozpravu k tomuto bodu programu.
Ing. Marcel Polesňák – prečo je v správe uvedený počet prvákov 13, podľa prílohy č. 6, keď
v prílohách je uvádzaný počet prvákov 7
Starosta obce – odpovedal , že správa bola spracovaná za šk. rok 2015/2016, čo je uvedené v prílohe
č. 6, počet žiakov prítomných na zápise. V prílohe č. 4 je uvedený počet 7 žiakov, ktorí v šk. roku
2015/2016 navštevovali prvý ročník.
U z n e s e n i e č. 2/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ Petrova Ves za šk. rok 2015/2016
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Vladimír Vépy, Ing. Marcel Polesňák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Plnenie úloh na úseku COO za rok 2016
Obec Petrova Ves v súčasnosti plní všetky úlohy v oblasti krízového riadenia, hospodárskej
mobilizácie, civilnej ochrany a ochrany utajovaných skutočností za pomoci pravidelného
metodického usmerňovania kompetentnými pracovníkmi Okresného úradu v Skalici odboru KR
a CO, OR HaZZ SR v Holíči a OR PZ Skalica. Starosta obce predložil správu o plnení úloh na úseku
COO za rok 2016, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Zároveň predložil návrh uznesenia a otvoril
rozpravu k tomuto bodu programu. K správe o plnení úloh na úseku COO za rok 2016 nebola
prednesená žiadna pripomienka.
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U z n e s e n i e č. 3/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
plnenie úloh na úseku COO za rok 2016
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Vladimír Vépy, Ing. Marcel Polesňák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Vyhodnotenie pripomienok k predaju obecného majetku
Na zasadaní OZ, ktoré sa konalo 14. decembra 2016 bol prerokovaný 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 m2, podľa § 9a odst. 8 písm. e.
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúceho Jozefa Žifčáka, Petrova Ves 281. Cena za m2 3,50 €, kúpna cena celkom 385,- €. Zámer bol vyvesený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke
obce. V stanovenej lehote neboli doručené pripomienky k odpredaju, starosta obce predložil návrh
uznesenia.
U z n e s e n i e č. 4/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
a) odpredaj verejného priestranstva z vlastníctva obce Petrova Ves 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 m2, podľa § 9a odst. 8 písm. e. z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre
kupujúceho Jozefa Žifčáka Petrova Ves 281. Cena za m2 - 3,50 €, kúpna cena celkom 385,- €.
b) Splnomocňuje starostu obce k podpísaniu kúpnej zmluvy.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Vladimír Vépy, Ing. Marcel Polesňák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Na zasadaní OZ konaného 14. decembra 2016 bol schválený odpredaj 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 podľa GP č. 36/2016 podľa §
9a odst. 8 písm. e. z dôvodu hodného osobitného zreteľa kupujúcemu Romanovi Gučkovi, Petrova
Ves 291. Cena za m2 - 3,50 €, kúpna cena celkom 136,50 € . Zámer bol vyvesený na úradnej tabuli
obce a na webovej stránke obce. V stanovenej lehote neboli doručené pripomienky k odpredaju.
Starosta obce predložil návrh uznesenia.
U z n e s e n i e č. 5/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
a) odpredaj 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 podľa GP č. 36/2016 podľa § 9a odst. 8 písm. e. z dôvodu
hodného osobitného zreteľa kupujúcemu Romanovi Gučkovi, Petrova Ves 291. Cena za m2 3,50 €, kúpna cena celkom 136,50 € .
b) Splnomocňuje starostu obce k podpísaniu kúpnej zmluvy.
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Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Vladimír Vépy, Ing. Marcel Polesňák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Na predchádzajúcom zasadaní OZ konaného 14. decembra 2016 bol taktiež prerokovávaný
odpredaj časti verejného priestranstva z vlastníctva obce z parc. č. 188/15 diel č. 12 vo výmere 26
m2, kupujúcemu Štefanovi Gučkovi, Petrova Ves 201 podľa § 9a odst. 8 písm. e. z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Cena za m2 - 3,50 €, kúpna cena celkom 91,- €. Zámer bol vyvesený na úradnej
tabuli obce a na webovej stránke obce. V stanovenej lehote neboli doručené pripomienky
k odpredaju. Starosta obce predložil návrh uznesenia.
U z n e s e n i e č. 6/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
odpredaj časti verejného priestranstva z vlastníctva obce z parc. č. 188/15 diel č. 12 vo výmere 26
m2, kupujúcemu Štefanovi Gučkovi, Petrova Ves 201 podľa § 9a odst. 8 písm. e. z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Cena za m2 - 3,50 €, kúpna cena celkom 91,- €.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Vladimír Vépy, Ing. Marcel Polesňák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

9. Výber nájomníka do uvoľneného dvojizbového nájomného bytu
Starosta obce informoval poslancov, že p. Ján Kastler, Petrova Ves 350 s manželkou Vierou
Kastlerovou, J. Mudrocha 1353/32, Senica zaslali oznámenie o ukončení prenájmu bytu v bytovom
dome k 31.01.2017. Ide o dvojizbový byt v 11-bytovom nájomnom dome. Starosta obce predložil
poslancom zoznam žiadateľov , ktorí boli rozdelení do jednotlivých skupín podľa toho, o aký byt
majú záujem – 1-izbový, 2-izbový, 3-izbový, zároveň informoval poslancov o obsahu jednotlivých
žiadostí.
Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu programu, vyzval poslancov, aby navrhli, akým
spôsobom sa nájomca vyberie.
Ing. Stanislav Lasica – bolo by dobré, aby sa vytvorila 3-4 členná komisia, ktorá tieto žiadosti posúdi
a bude sa s nimi podrobnejšie zaoberať.
Ing. Gronský – do budúcnosti je potrebné stanoviť kritéria a postupovať podľa nich
Ing. Marcel Polesňák –nakoľko sa jedná o sociálne byty pomôcť by sa malo mladým párom, ktorí sú
Petrovovešťania, podľa tohto hľadiska sme prideľovali byt aj naposledy.
Ing. Stanislav Lasica – ohľad by sa mal brať aj na sociálny aspekt
Mgr. Miriam Hricová – je predpoklad uvoľnenia ďalších bytov?
Mgr. Vladimír Ondráš – stanoviť si kritériá a ak je viacero žiadateľov , u ktorých sú tieto kritériá
rovnaké, určiť nájomcu žrebovaním
Miroslav Pochylý – podľa môjho názoru by malo prebehnúť tajné hlasovanie
Ing. Ivan Gronský – navrhol tiež tajné hlasovanie, na zozname uchádzačov treba označiť jedno
meno. V prípade rovnosti hlasov sa do druhého kola hlasovania vyberú dvaja uchádzači s najväčším
počtom hlasov a z týchto dvoch uchádzačov sa vyberie nájomca. Ide o obecný majetok, je potrebné
uznesenie.
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Ing. Marcel Polesňák – žiada vysvetliť prečo je zo zoznamu uchádzačov vyradená pani Denisa
Pavlovičová
Starosta obce – pani Denisa Pavlovičová ,žiada len o jednoizbový byt, a hlasuje sa o dvojizbovom
byte.
Starosta obce dal hlasovať, či prebehne tajné hlasovanie.
U z n e s e n i e č. 7/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
tajné hlasovanie pri výbere nájomníka do uvoľneného 2-izbového bytu v bytovom dome č. súp. 350.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Vladimír Vépy, Ing. Marcel Polesňák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Po schválení uznesenia o spôsobe voľby pristúpili poslanci k tajnému hlasovaniu.
V prvom kole hlasovania získal Marek Zifčák 7 hlasov, Petra Jančišinová 1 hlas a Lívia Jakubáčová 1
hlas. Starosta obce predložil návrh uznesenia.
U z n e s e n i e č. 8/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
s počtom hlasov 7 v tajnej voľbe Marka Zifčáka, bytom Petrova Ves 281 ako nájomníka do
uvoľneného dvojizbového bytu č. 7 v bytovom dome 350.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 7
Proti: 2
Zdržal sa: 0
10. Rôzne:
a) Menovanie členov komisie na otváranie obálok
V minulom roku pracovala komisia na otváranie obálok v zložení Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Marcel
Polesňák, Ján Polák. Starosta obce zhodnotil prácu komisie pozitívne, preto navrhol zloženie komisie
na otváranie obálok ponechať. Taktiež dal možnosť poslancom, ktorí majú záujem stať sa členmi
tejto komisie, aby sa prihlásili. Starosta obce predložil návrh uznesenia a otvoril rozpravu k tomuto
bodu programu. K tomuto bodu programu nebola prednesená žiadna pripomienka.
U z n e s e n i e č. 9/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
komisiu na otváranie obálok v zložení Ing. Marcel Polesňák, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ján Polák.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Vladimír Vépy, Ing. Marcel Polesňák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

b) Návrh investičných akcií na rok 2017
- rekonštrukcie sociálneho zariadenia KD
Starosta obce informoval poslancov, že bolo vydané stavebné povolenie na rekonštrukciu
kultúrneho domu. Pripravuje sa verejná súťaž na výber dodávateľa.

-7-

- výzva na zateplenie MŠ
Koncom februára začiatkom marca má byť vyhlásená výzva na zateplenie materskej školy. Schválili
sme prepracovanie projektu, p. Ing. Krídl vypracúva podklady.
- príprava IBV zastavanej štúdie II. etapa
K vypracovaniu štúdie je potrebné veľmi veľa podkladov, ktoré sa priebežne zabezpečujú. Najprv sa
musí vybudovať infraštruktúra, potom miestna komunikácia.
- výstavba chodníka od bytových domov cez križovatku po rod. dom p. Vašiho
Projektantovi na výstavbu chodníka tiež kompletizujeme podklady, najmä porealizačné zamerania
jednotlivých sietí, ktoré tam vedú. Jeho výstavba bude finančne náročná, lebo je tam premostenie
Letničského potoka, tiež všetky pozemky nie sú v našom vlastníctve, bude potrebné spracovať
geometrický plán na oddelenie pozemkov.
- vybudovanie detského ihriska
Na IBV musíme do prvého polroka vybudovať detské ihrisko. Starosta obce informoval poslancov, že
dostal grafické vyhotovenie, ktoré bude poslancom s komisiám zaslané.
Ing. Stanislav Lasica – Urbanistická štúdia rieši aj dopravné dispozície, napr. či dopravný inšpektorát
povolí vyústenie na štátnu cestu, lebo je tam zložitý terén, alebo riešiť miestnu komunikáciu len
jedným smerom. Dopravný inšpektorát vyjadril súhlas s vyústením na štátnu cestu. Vznikne tam asi
nová križovatka. Je potrebné zároveň pripravovať aj urbanistickú štúdiu na druhú IBV – Grüntla,
ktorá by podľa územného plánu mala ísť za humnami od rod. domov p. Petráša po p. Klenu.
Ing. Marcel Polesňák – ešte nie sú vypracované projekty na infraštruktúru komunikácie?
Ing. Stanislav Lasica – zatiaľ keď nemáme doriešenú cestu, nemôžeme urobiť projekty na
infraštruktúru.
Ing. Stanislav Lasica – ani pri ceste smerom na Šaštín nie sú vybudované chodníky. Sú tam veľmi
zlé priestorové možnosti. Iná možnosť ako zakryť rigol tam nie je. Táto situácia trvá roky, ohrozené
sú hlavne malé deti. Pozná to z vlastnej skúsenosti. Treba to riešiť, pretože je to najnebezpečnejší
úsek.
Ing. Marcel Polesňák – veľa ľudí mi spomínalo, že aj smerom na kaplnku sa nedá bezpečne ísť.
Kaplnka bola zrekonštruovaná za účelom, aby ju ľudia navštevovali, stačil by provizórny chodník,
cestička mimo hlavnej cesty.
Starosta obce – našou prioritou je, aby sa chodníky riešili v rámci obce.
Ing. Stanislav Lasica – je potrebné, aby sa dostali deti bezpečne do školy a zo školy.
Starosta obce – ušetrili sa peniaze, máme vytvorený prebytok, pri záverečnom účte urobíme
priestor, na čo sa peniaze použijú.
Ing. Stanislav Lasica – bude sa musieť prerobiť geometrický plán a potom sa začať s predajom
stavebných pozemkov, aby sa získali finančné prostriedky na budovanie infraštruktúry.
Starosta obce – sú zapracované príjmy z predaja do rozpočtu obce.
11. Diskusia
V diskusii vystúpili:
Ing. Stanislav Lasica – veľmi dlho už mrzne, je potrebné, aby na niektorých miestach komunikácie
ešte posypali, pretože sa na nich tvorí ľad.
Starosta obce – v januári bolo 5 pohrebov a nedalo sa dosiahnuť, aby bol cintorín dostatočne
udržiavaný
Ing. Marcel Polesňák – je potrebné doriešiť biologicky rozložiteľný odpad.
Starosta obce – biologicky rozložiteľný odpad budem riešiť pohovormi s občanmi pri platení daní.
p. Ján Polák – je potrebné upozorniť majiteľov domu 86 vedľa p. Andreja Ondráša a majiteľov dielne
- bývalej starej škôlky, aby si chodník upravovali.
Mgr. Miroslav Jakubáč – ako sa bude riešiť lekár v obci?
Starosta obce – MUDr. Sadloň nestíhal, pretože v Gbeloch má na starosti obidva domovy
dôchodcov. Tiež som ponúkol ambulanciu MUDr. Landlovi, nemá záujem. Táto situácia je asi
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neriešiteľná, pretože lekárov je nedostatok. Je potrebné, aby bol lekár z okolia, ak by sme
potrebovali ísť za ním, bude problematické cestovať do Kopčian alebo Brodského.
Mgr. Jakubáč - v Šaštíne je MUDr. Ožvoldík, treba sa ešte jeho spýtať
Ing. Stanislav Lasica – jediná šanca je tá, ak MUDr. Sadloň odíde, tak možno príde nový lekár, ktorý
by mal záujem .
Ing. Marcel Polesňák – veková hranica odchodu do dôchodku sa posúva. O starých ľudí sa nemá kto
postarať, penzióny sú plné. Mali by sme sa zamyslieť, výhľadovo zainvestovať do denného
stacionára. V budúcnosti by mala mať takéto zariadenie každá dedina.
Ing. Stanislav Lasica – o tejto téme sme sa už dávnejšie rozprávali s pátrom Martinom a jeho
predchodcami v súvislosti s farskou budovou.
Ing. Marcel Polesňák – mali by sme mať nachystaný projekt, pozemok, budovu, byť pripravení, keď
bude vyhlásená výzva.
Starosta obce – štát dáva peniaze len na celodennú starostlivosť, nie na denné stacionáre.
Starosta obce – projekt s farskou budovou je zapracovaný do Plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce. Minulý rok sme sa uchádzali o peňažné prostriedky v rámci stratégie Partnerstva pre
Horné Záhorie - Štatút MAS, boli sme úspešní. Prehodnocuje sa to znova, takže vôbec nevieme,
kedy sa budú môcť finančné prostriedky čerpať.
Určitá možnosť by bola cez súkromného investora.
Teraz je vyhlásená výzva na zlepšenie technického vybavenia základných škôl. Nie sme však
oprávnený žiadateľ, lebo nemáme plnoorganizovanú školu.
Ing. Stanislav Lasica – je veľa tém, o ktorých by sme mali rozprávať, veľa času nám berie kontrola
uznesení. Musia sa tieto uznesenia čítať? Ten čas by sme mohli venovať iným problémom.
Ing. Ivan Gronský – nie je potrebná kontrola uznesení, taktiež namiesto zápisnice môže byť iba
zvukový záznam. Je na rozhodnutí obecného zastupiteľstva, treba podľa toho upraviť rokovací
poriadok.
Ing. Stanislav Lasica – nie som spokojný s výsledkom vybraného nájomníka, mohli sme uspokojiť
dvoch záujemcov, ale takto len jedného.
Ing. Ivan Gronský – každý uchádzač má svoje dôvody, som za to, aby sa dohodli pravidlá, ako sa
budú uchádzači o nájomný byt vyberať.
Mgr. Miriam Hricová – vždy sme brali do úvahy rodinný aspekt, že vždy sme brali do úvahy záujem,
aby išlo o mladú rodinu, no dnes prevládol sociálny aspekt. Ktorý aspekt je hlavný?
Mgr. Miroslav Jakubáč – hlavný aspekt je ten, že je Petrovovešťan.
Starosta obce – to je aspekt, ktorý do kritérií dať nemôžeme.
Ing. Stanislav Lasica – pohľadov je viacej, niekto tu pracuje, má 4 deti, niekto je Petrovovešťan
a nedá svoje deti do škôlky alebo školy v obci.
p. Ing. Gronský – dôležitým aspektom je potenciálny prínos pre obec.
Mgr. Miriam Hricová - predsedníčka kultúrnej a sociálnej komisie informovala poslancov o stretnutí
obecných organizácií, na ktorom sa prerokovali termíny a predbežný program podujatí, ktoré budú
jednotlivé organizácie v najbližšom období usporadúvať. Podujatí je pomerne dosť, ale sú málo
navštevované občanmi.
Kultúrny klub – fašiangový pochod, pochovávanie basy, stavanie máje, obecná zabíjačka...
Únia žien – Retro párty, Deň zdravia, filmové predstavenia pre deti a dospelých, Rozprávkový
pochod, na ktorom sa budú podieľať aj ďalšie organizácie ...
Hody budeme v tomto roku sláviť 3.6. 2017– 4. 6. 2017. Tento rok by sa sprievodný program
nerobil, ale hodová zábava by mohla byť doplnená o tanečné alebo spevácke vystúpenie. Program
sme už robili doobeda aj poobede, ale návštevnosť nebola primeraná. Keďže si v tomto roku
pripomíname 625. výročie prvej pís. zmienky o našej obci, chceli by sme si túto udalosť pripomenúť
slávnostnejším spôsobom. Konalo by sa slávnostné zasadnutie OZ, kde by sa udeľovali ceny obce
v zmysle štatútu obce. Občanom, ktorí preslávili našu obec niečím výnimočným, zviditeľnili ju,
zveľadili. Kultúrny klub začal s rekonštrukciou kaplnky sv. Urbana za dedinou smerom na Šaštín.
Mohlo by sa konať slávnostné posvätenie s krojovaným sprievodom z obce a malým občerstvením
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na mieste. Prípadne i voz alebo koč s koňmi. Večer by sa konala tanečná zábava. Mohlo by sa to
uskutočniť na septembrové hody, alebo týždeň predtým, je viacej dní voľna.
Starosta obce - vyzval poslancov, aby prichádzali s návrhmi tých občanov, na ktorých by sa nemalo
zabudnúť pri ocenení.

Starosta obce - v závere informoval prítomných poslancov o dopravnej situácií v zákrute smerom
na Letničie. Bolo dané podanie na obec, že tu často prichádza ku kolíziám. Bolo vyvolané konanie
za účasti zástupcov Okresného úradu odbor dopravy a pozemných komunikácií Senica,
Dopravného inšpektorátu v Senici, Správy a údržby ciest TTSK v Senici. Tento úsek bude opatrený
novým dopravným značením ,,Prednosť pred protiidúcimi vozidlami“ a ,,Prednosť protiidúcich
vozidiel“ z dôvodu zvýšenia bezpečnosti.

Starosta udelil slovo občanom obce. Z radov občanov nikto v diskusii nevystúpil.

12. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 30. januára 2017 prijalo uznesenia,
ktorými
číslo 4/a/2017, 5/2017 , 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017 - schvaľuje
číslo 1/2017, 2/2017, 3/2017 berie na vedomie
číslo 4/b/2017 splnomocňuje
13. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu
spoluprácu a občanom za účasť. Starosta obce zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Mgr. Miriam Hricová
zástupca starostu

Štefan Beňa
starosta obce

Ing. Marcel Polesňák

overovateľ

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

Ing. Stanislav Lasica

overovateľ

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

Mária Pochylá
zapisovateľka
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