Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 15. júna 2017 v zasadačke
Obecného úradu v Petrovej Vsi
________________________________________________________________________________________
Prítomní:
Štefan Beňa starosta obce
Mgr. Miriam Hricová, zástupca starostu,
Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák,
Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy
Ospravedlnený: Peter Chňupka
Ostatní prítomní:
Gabriela Vépyová – účtovníčka OcÚ
Kristína Baňovičová - zapisovateľka
Ing. Ivan Gronský - kontrolór obce
Účasť občanov na zasadaní OZ: 1
Dnešné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi otvoril starosta obce Štefan Beňa. Privítal
prítomných poslancov OZ a oboznámil ich s programom zasadnutia. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná
väčšina poslancov OZ, takže zasadnutie 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: Urbanistická štúdia IBV Peklo II.

P R O G R A M:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Interpelácie poslancov
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Petrova Ves za rok 2016
6. Záverečný účet obce Petrova Ves za rok 2016
7. Zmena rozpočtu k 30. 06. 2017
8. Návrh VZN o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov a o spôsobe výpočtu
nájomného v obecných nájomných bytoch a finančnej zábezpeky na užívanie bytu v obci
Petrova Ves
9. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2016
10. Návrh plánu práce obecného zastupiteľstva na II. polrok 2017
11. Návrh plánu kontrol hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017
12. Urbanistická štúdia IBV Peklo II.
13. Rôzne: a) Informácia o počte detí v ZŠ v šk. roku 2017/2018
14. Diskusia
15. Rekapitulácia uznesení
16. Záver
Poslanci OZ program schválili a riadili sa ním.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-22. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda Mgr. Miriam Hricová, členovia
Miroslav Pochylý, Vladimír Vépy. Za overovateľov zápisnice určil p. Vladimíra Vépyho a p. Miroslava
Pochylého. Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 27. marca 2017 a zápisnica
z mimoriadneho zasadania OZ zo dňa 10. apríla 2017 bola overovateľmi overená bez pripomienok.
Zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice bolo poslancami schválené.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír Ondráš,
Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení prijatých na zasadaní OZ 27. marca 2017 vykonal starosta obce.
Uznesenie č. 10/2017 – OZ zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu obce k 31.
12. 2016. Uznesenie č.11/2017 – OZ schválilo plnenie rozpočtu k 31. 12. 2016. OZ uznesením č. 12/2017
schválilo správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2016. OZ uznesením č.
13/2017 menovalo veliteľa dobrovoľného hasičského zboru Petrova Ves Jozefa Janíka. Uznesením č. 14/2017
OZ schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok ,,Zateplenie materskej školy v obci
Petrova Ves“ z výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19, spolufinancovanie vo výške 5% celkových
rozpočtových nákladov, čo je 14 323,21 €. Finančné prostriedky na spolufinancovanie budú použité
z rezervného fondu.
OZ zobralo na vedomie uznesenie č. 15/2017 správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Petrova Ves za šk.
rok 2015/2016. Uznesenie č. 16/2017 zmluva o poskytnutí dotácie s JDS bola spracovaná a podpísaná
s uvedením účelu jej použitia. Uznesenia č. 18-21/20172016 - Zmluvy o poskytnutí dotácie Únii žien, ŠK,
DHZ, Poľovníckemu združeniu vlastníkov pôdy boli vypracované, podpísané a následne zverejnené. Starosta
obce informoval poslancov, že DHZ pristúpilo k repasácii striekačky, náklady na novú by boli neúmerne
vysoké. Uznesením č.22/2017 OZ schválilo výmenu 2-izbového bytu č. 7 Marka Zifčáka a 1-izbového bytu č.
10 Lívie Jakubáčovej v bytovom dome 350. OZ uznesením č. 23/2017 schválilo 1. vypracovanie GP na
oddelenie pozemkov par. č. 707/5 a odkúpenie časti parc. č. 707/5 od p. Terézie Krátkej na vybudovanie
obecného chodníka cena za m2 -2,50 €. Starosta obce informoval poslancov, že GP bol vyhotovený, bude sa
overovať. Uznesenie č. 24/2017 – OZ schválilo komisiu na vyhodnocovanie ponúk verejného obstarávania na
,,Zateplenie budovy MŠ“ v zložení, ako bola menovaná na otváranie obálok Ing. Marcel Polesňák, Mgr.
Miroslav Jakubáč, Ján Polák.
Uznesenia prijaté na mimoriadnom zasadaní OZ 10. apríla 2017
Uznesením č. 24/2007 OZ ruší uznesenie č. 14/2017 z 27. 03. 2017. Uznesením č. 25/2017 OZ schválilo
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt ,,Zateplenie materskej školy v obci Petrova
Ves“ z výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 a spolufinancovanie vo výške 5% celkových rozpočtových
nákladov čo je 15 033,52 € .
OZ schválilo uznesenie č. 26/2017 - financovanie rekonštrukcie kultúrneho domu v Petrovej Vsi minimálne
vo výške 77 992,52 € z vlastných zdrojov.
Starosta obce informoval poslancov, že v KD je potrebné vykonávať aj práce, ktoré neboli zahrnuté
v rozpočte. Ku kultúrnemu domu nie je zavedená prípojka na kanalizáciu. Vyhotovený projekt neobsahoval
elektroinštaláciu. V súčasnej dobe je projekt spracovaný. Tieto skutočnosti sa odzrkadlia v rozpočte. Pri
rekonštrukcií KD prichádza k rôznym nepredvídaným skutočnostiam. Stavbyvedúci ihneď o všetkom
informuje.
4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne písomné ani ústne interpelácie.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Petrova Ves za rok 2016

Hlavný kontrolór Obce Petrova Ves Ing. Ivan Gronský v krátkosti zhrnul stanovisko k záverečnému
účtu obce za rok 2016, v závere odporučil poslancom záverečný účet obce schváliť bez výhrad.
Starosta obce predložil návrh uznesenia a otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. K stanovisku
hlavného kontrolóra obce nebola prednesená žiadna pripomienka.
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Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu Obce Petrova Ves za rok 2016.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Záverečný účet Obce Petrova Ves za rok 2016
Záverečný účet obce za rok 2016 predložil starosta obce. Záverečný účet obce bol tiež prerokovávaný na
zasadaní finančnej komisie, ktorá ho odporučila poslancom schváliť bez výhrad. Záverečný účet
predstavuje zhrnutie plnenia rozpočtu, rozbor plnenia príjmov, rozbor plnenia výdavkov, použitie prebytku
hospodárenia, tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov, finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu
rozpočtu, ostatným právnickým a fyzickým osobám, bilancia aktív a pasív, prehľad o stave o a vývoji dlhu.
Bližšie informácie k jednotlivým kapitolám predložila účtovníčka OcÚ p. Gabriela Vépyová. Prebytok
hospodárenia, ktorý bol vo výške 57 912,93 €, bol navrhnutý preradiť do rezervného fondu a následne použiť
na kapitálové výdavky – spolufinancovanie zateplenia budovy MŠ vo výške 15 000 €, prestavba,
rekonštrukcia KD vo výške 42 000 €, výstavba detského ihriska pri IBV 912,93 €. Starosta obce predložil
uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Poslanci OZ nepredniesli žiadnu pripomienku k tomuto
bodu programu.
U z n e s e n i e č. 29/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
A. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Petrova Ves za rok 2016 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
B. s c h v a ľ u j e
použitie prebytku vo výške 57 912,93 EUR,
použitie prebytku vo výške 75 096,61 EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 10 803,31 EUR, na :
- tvorba rezervného fondu 64 293,30 EUR
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
C. s c h v a ľ u j e
zostatok finančných operácií vo výške – 6 380,37 EUR na
- tvorba rezervného fondu - 6 380,37 EUR
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
D. s c h v a ľ u j e
použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky – spolufinancovanie zateplenia budovy MŠ vo výške
15 000 €, prestavba, rekonštrukcia KD vo výške 42 000 €, výstavba detského ihriska pri IBV vo výške
912,93 €.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. Zmena rozpočtu k 30. 06. 2017
Návrh Zmeny rozpočtu k 30. 06. 2017 predložil starosta obce. Bližšie informácie k zmene rozpočtu obce
predniesla účtovníčka OcÚ p. Gabriela Vépyová. Návrh Zmeny rozpočtu prerokovala finančná komisia, ktorá
odporučila OZ schváliť túto zmenu rozpočtu. Starosta obce predložil návrh uznesenia a otvoril rozpravu
k tomuto bodu programu.
Ing. Marcel Polesňák – pýtal sa na položku cestovné, prečo je v takej výške?
Gabriela Vépyová – je to dotácia zo štátneho rozpočtu z ministerstva školstva na školu v prírode pre ZŠ.
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U z n e s e n i e č. 30/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľ uje
1. Zmenu rozpočtu k 30. 06. 2017 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.

Príjmy

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové

1. Zmena
rozpočtu
k 30.
06.
2017

572 203 ,-

274 966,04

616 712,68

50 000 ,-

227,50

50 000 ,-

40 529 ,-

0 ,-

151 412,90

662 732 ,-

275 193,54

818 125, 58

Schválený
rozpočet 2017

Výdavky

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné
výdavkové

Schválený
Plnenie k 31. 05.
rozpočet 2017
2017

Plnenie k 31. 05.
2017

Zmena
rozpočtu k 30.
06. 2017

526 256 ,-

214 790,21

576 768,81

108 736 ,-

1 465 ,-

194 095,59

7 467,78

27 740 ,-

223 722,99

798 604,40

operácie 27 740 ,662 732 ,-

Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy)
8. Návrh VZN č. 1/2017 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov a o spôsobe výpočtu
nájomného v obecných nájomných bytoch a finančnej zábezpeky na užívanie bytu v obci Petrova
Ves
Starosta obce predložil návrh VZN o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov. VZN zahŕňa
podmienky pridelenia obecných nájomných bytov, predkladanie a posudzovanie žiadostí, zánik nájmu bytu,
zásady správy obecných nájomných bytov, výpočet nájomného za byty, informácie o finančnej zábezpeke za
užívanie bytu, domový poriadok. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke
obce. Starosta obce predniesol uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu programu.
Ing. Marcel Polesňák - sa spýtal, či obec doteraz nemala schválené VZN o prenájme obecných bytov
Starosta obce odpovedal, že sa postupovalo podľa smernice. V zmysle zákona má mať obec vypracované
VZN o prenájme bytov.
Ing. Ivan Gronský podotkol, že obec nič neporušila, keďže postupovala podľa smernice.
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Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
VZN č. 1/2017 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov a o spôsobe výpočtu nájomného
v obecných nájomných bytoch a finančnej zábezpeky na užívanie bytu v obci Petrova Ves
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2016
Starosta obce predložil správu audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2016. Taktiež informoval poslancov,
že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce k 31. 12. 2016. Na základe
overenia dodržania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre
územnú samosprávu v znení neskorších predpisov zodpovedný audítor v svojej správe konštatoval, že Obec
Petrova Ves konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Správa nezávislého audítora
z auditu účtovnej závierky bola prerokovaná finančnou komisiou. Starosta obce predložil návrh uznesenia
a otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Poslanci k tomuto bodu programu nepredložili žiadnu
pripomienku.
U z n e s e n i e č. 32/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2016.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. Návrh plánu práce obecného zastupiteľstva na II. polrok 2017
Zástupkyňa starostu obce Mgr. Miriam Hricová predniesla návrh plánu práce obecného zastupiteľstva na II.
polrok 2017. Návrh plánu práce OZ bol vyvesený na úradnej tabuli obce. Starosta obce predniesol návrh
uznesenia a otvoril rozpravu. K návrhu plánu práce poslanci nepredložili žiadnu pripomienku.
U z n e s e n i e č. 33/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
plán práce obecného zastupiteľstva na II. polrok 2017.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017
Hlavný kontrolór obce predniesol návrh plánu práce na II. polrok 2017. Ing. Ivan Gronský doplnil, že v tomto
roku bude vykonávať kontrolu operatívnej evidencie v ZŠ a MŠ Táto kontrola sa robí každé dva roky. Návrh
plánu práce hlavného kontrolóra obce bol vyvesený na úradnej tabuli obce. Starosta obce predniesol návrh
uznesenia a otvoril rozpravu. K návrhu plánu práce poslanci nepredložili žiadnu pripomienku.
U z n e s e n i e č. 34/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
plán práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
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Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

12. Urbanistická štúdia IBV Peklo II
Starosta obce informoval poslancov, že bola vytvorená Urbanistická štúdia IBV Peklo II a vyzval Ing.
Stanislava Lasicu, aby poslancom OZ podal bližšie informácie. Ing. Lasica vysvetlil, že ide o pokračovanie
IBV smerom na letničskú cestu. V tejto časti IBV vznikne 24 pozemkov, ktorých rozloha je 6 - 10 árov.
Nakoľko tvar územia nie je optimálny, optický kábel je nerovnomerne položený, nie je možné vytvoriť
zástavbu v dvoch radoch. Zástavba bude nadväzovať na asfaltovú cestu vrchnú v predchádzajúcej časti IBV.
Dopravné prepojenie musí byť riešené tak, aby bolo možné napojenie s plánovanou výstavbou IBV v lokalite
Gruntla. Starosta obce predniesol uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu programu.
Ing. Ivan Gronský - aká bude šírka cesty?
Ing. Stanislav Lasica - šírka cesty bude 6 m. Na konci cesty sa bude nachádzať točňa. Parametre sú určené
podľa dopravného inšpektorátu.
Ing. Marcel Polesňák sa spýtal, či má obec vysporiadané všetky pozemky.
Starosta obce odpovedal, že niektoré pozemky musí obec vysporiadať.
Ing. Stanislav Lasica najskôr je potrebné vyhotoviť GP podľa daných parametrov a na základe toho sa budú
riešiť majetkové vzťahy. S pripojením elektriny sa počíta z elektrického transformátora pri dome p. Jozefa
Klenu, ktorý bude potrebné posilniť.
Miroslav Pochylý – ak by mali záujem stavať obyvatelia vo svojich záhradách, nebude tam infraštruktúra
Ing. Stanislav Lasica – hľadali sme optimálne riešenie, treba prípravy robiť, lebo sa vyskytnú nepredvídané
problémy, ktoré treba riešiť.
U z n e s e n i e č. 36/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
a) Urbanistickú štúdiu Petrova Ves – IBV Peklo II
b) Vytvorenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov
poveruje
c) starostu obce vstúpiť do jednania s vlastníkmi pozemkov, ktorí sú v záujmovom území IBV
Peklo II.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
13. Rôzne : a. Informácia o počte detí v ZŠ v šk. roku 2017/2018
Starosta obce informoval poslancov, že spolu s účtovníčkou OcÚ počítali výšku nákladov na žiaka. Tieto
náklady sa nedajú vyrátať na 44 žiakov, ktorí nastúpia do šk. roku 2017/2018, ale na žiakov ktorí sú v tomto
šk. roku, t. j. 2016/2017. Ak by sa pristúpilo k zlučovaniu tried, zlúčila by sa trieda s najmenším počtom
žiakov. Ide o triedu, ktorú navštevuje 7 žiakov, niektorí z nich potrebujú individuálny prístup. Hrozí, že pri
zlúčení tried sa môžu rodičia rozhodnúť, že preložia svoje deti do susedných základných škôl. Keďže sa
v budúcnosti budú predávať pozemky na IBV, je predpoklad, že budú mladé rodiny s deťmi. V súčasnej dobe
je dotácia na školstvo postačujúca. Taktiež ostávajú financie aj na drobné opravy v ZŠ. Starosta obce navrhol
ponechať 4 triedy v šk. roku 2017/2018. Starosta obce predniesol návrh uznesenia a otvoril rozpravu.
Mgr. Miriam Hricová - hovorila, že ako členka Rady školy je oboznámená so situáciou v uvedenej triede
a podporila návrh nespájať túto triedu poukázaním na počet žiakov s vývinovými poruchami učenia
a náročnejšími individuálnymi potrebami žiakov. V dotácii z Ministerstva školstva sú zohľadnení títo žiaci.
Ing. Marcel Polesňák – budú mať záujem učitelia zostať v našej škole, ak bude nedostatok finančných
prostriedkov na mzdy, neodídu?
Starosta obce – učiteľ musí dostať mzdu, aká mu patrí, plat tvoria aj nenárokovateľmé zložky, ktoré sa môžu
obmedziť.
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Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
vytvorenie štyroch plnohodnotných tried v ZŠ Petrova Ves v šk. roku 2017/2018.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

14. Diskusia
V diskusií vystúpili:
Ing. Stanislav Lasica - sa spýtal, ako je to s majetkovými vzťahmi pri ceste smerom na Šaštín. Je potrebné
začať technickú prípravu na výstavbu nového chodníka.
Starosta obce - odpovedal, že vlastníkom je Trnavský samosprávny kraj. Rigol je súčasťou komunikácie.
Obec musí mať pozemky, na ktorých chce realizovať stavbu vo svojom vlastníctve alebo v dlhodobom
prenájme.
Starosta obce - pred KD sa zmenili výškové pomery, bude potrebné urobiť nástup do KD, spevnené plochy,
musí byť nové verejné obstaranie.
Ing. Stanislav Lasica- je to centrálna zóna, mal by byť spracovaný nový projekt na všetky verejné
priestranstvá v obci, po etapách realizovať výstavbu.
Ing. Stanislav Lasica - kto sa stará o rigoly v okolí obce, za dedinou sú vrecia s odpadom v prícestných
rigoloch.
Starosta obce - o úpravu rigolov v okolí obce by sa mali starať cestári, no starajú sa zamestnanci obce. Naši
pracovníci každú jar a jeseň zbierajú odpad z rigolov pri všetkých štátnych cestách v našom katastrálnom
území. Tiež podotkol, že niekedy nemusíme ísť ani za dedinu, ale stačí sa pozrieť v obci, napr. občania
navážajú rôzny stavebný odpad za domy pri IBV. V obci sú občania, ktorí separujú, ale sú aj takí, ktorí majú
3 popolnice a odpad neseparujú. Všetko hádžu do popolnice. V spoločnosti VEPOS prebiehalo vyhodnotenie
v separovaní. Obec Petrova Ves patrí medzi najlepších v separovaní papiera.
Ján Polák – kde sa odpad najviac vyskytuje treba umiestniť fotopasce.
Mgr. Vladimír Ondráš - mali by sa umiestniť na problémových miestach
Mgr. Miriam Hricová - je veľa občanov, ktorí majú kompostovisko na verejnom priestranstve, napr. pod
novým detským ihriskom pri IBV.
Mgr. Vladimír Ondráš - viac apelovať na občanov v miestnom rozhlase, znova do schránok umiestniť
letáky, ako sa separuje, a najmä prostredníctvom detí viesť rodičov k separovaniu. Začať v materskej
a základnej škole.
Mgr. Marcel Polesňák - navrhol zorganizovať Deň čistoty
14. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 15. júna 2017 prijalo uznesenia, ktorými
Číslo 29/2017; 30/2017; 31/2017; 33/2017; 34/2017; 35/2017; 36/2017 schvaľuje
číslo 28/2017, 32/2017 berie na vedomie
15. 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

Vladimír Vépy

Štefan Beňa
starosta obce

overovateľ

.......................................................
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Miroslav Pochylý

Kristína Baňovičová
zapisovateľka

overovateľ

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

