Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi
konaného dňa 12. júna 2018 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
Ospravedlnený: Mgr. Vladimír Ondráš
Ostatní prítomní:
Ing. Ivan Gronský – kontrolór obce
Kristína Baňovičová - zapisovateľka
Gabriela Vépyová – účtovníčka OcÚ
Účasť občanov na zasadaní OZ: 5
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 doplniť do programu: do bodu Rôzne: a.) žiadosť o odpredaj
pozemku - Pavol Kotvan b.) žiadosť o odpredaj pozemku - Lukáš Valúch c.) žiadosť o výstavbu
zátišia - Peter Hasák d.) informácia o uvoľnenom nájomnom bytu v lokalite ŠM Petrova Ves
P R O G R A M:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Voľba návrhovej komisie
4. Interpelácie poslancov
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Petrova Ves za rok 2017
6. Záverečný účet Obce Petrova Ves za rok 2017
7. Zmena rozpočtu k 30. 06. 2018
8. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2017
9. Plán práce hlavného kontrolóra Obce Petrova Ves na II. polrok 2018
10. Plán práce Obecného zastupiteľstva Obce Petrova Ves na II. polrok 2018
11. Návrh VZN č. 2/2018 o výške príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ, o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD, o výške príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady
ŠJ
12. Komunitný plán sociálnych služieb pre Obec Petrova Ves
13. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie
14. Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva na celé funkčné obdobie a počet
volebných obvodov
15. Rôzne
a) Žiadosť o odpredaj pozemku - Pavol Kotvan
b) Žiadosť o odpredaj pozemku - Lukáš valúch
c) Žiadosť o výstavbu zábrany - Peter Hasák
d) Informácia o uvoľnenom nájomnom byte v lokalite ŠM Petrova Ves
16. Diskusia
17. Rekapitulácia uznesení
18. Záver
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Poslanci OZ program schválili a riadili sa ním.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, , Miroslav Pochylý, Ján Polák,
Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy)
Zdržal sa: 0

Proti: 0
2. Voľba návrhovej komisie

Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda Mgr. Miroslav Jakubáč,
členovia p. Ján Polák, a p. Vladimír Vépy. Za overovateľov zápisnice určil p. Mgr. Miroslava
Jakubáča a p. Jána Poláka. Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 11.
apríla 2018 a zápisnica z mimoriadneho zasadania OZ zo dňa 11. mája 2018 bola overovateľmi
overená bez pripomienok.
Zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice bolo poslancami schválené.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Miroslav Pochylý, Ján Polák,
Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy)
Zdržal sa: 0

Proti: 0
3. Kontrola uznesení

Kontrolu uznesení prijatých na zasadaní OZ z 11. apríla 2018 vykonal starosta obce.
Uznesenie č. 11/2018 – OZ zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu
k 31.12.2017. Poslanci OZ uznesením č. 12/2018 schválili plnenie rozpočtu k 31.12.2017.
Uznesením č. 13/2018 OZ schválilo správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku
inventarizácie k 31.12.2018. Uznesením č. 14/2018 OZ schválilo VZN č. 1/2018. OZ uznesením č.
15/2018 a) schválilo dotácie z rozpočtu obce PZ – 500 €, DHZ – 500 €, ÚŽ – 1 000 €, JD – 500 €,
ŠK – 5 500 € b) uložilo OcÚ spracovať zmluvy o poskytnutí dotácií s uvedením účelu použitia. OZ
schválilo uznesenie č. 16/2018 – predloženie žiadosti o NFP – Zberný dvor odpadov Petrova Ves. OZ
uznesením č. 17/2018 schválilo a) zámeny pozemkov a zámenu spoluvlastníckeho podielu b)
poverilo starostu podpísaním zmluvy. Uznesením č. 18/2018 OZ odporučilo prerokovať a posúdiť
žiadosť Lukáša Valúcha stavebnou komisiou. OZ uznesením č. 19/2018 zobralo na vedomie program
XXX. ročníka ZVR – Memoriál Jána Vépyho.
Kontrolu uznesení prijatých na mimoriadnom zasadaní OZ z 11. mája 2018 vykonal starosta obce.
OZ schválilo uznesenie č. 20/2018 a) zrušenie spoluvlastníctva k pozemku v k. ú. Petrova Ves
b) poverilo starostu obce podpísaním zmluvy. OZ uznesením č. 21/2018 schválilo odpredaj verejného
priestranstva p. Emilovi Pracharovi. OZ uznesením č. 22/2018 a) zaviazalo odpredať kupujúcemu
Ladislavovi Balgovi a manželke Alexandre Balgovej parc. č. 4001/25 b) poverili starostu obce
podpísaním zmluvy.
4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne písomné ani ústne interpelácie.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu Obce Petrova Ves za rok 2017
Stanovisko predniesol hlavný kontrolór obce Ing. Ivan Gronský. Návrh záverečného účtu je
spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5. Návrh záverečného účtu bol
zverejnený s dostatočným predstihom na webovej stránke obce. Riadna účtovná závierka
a hospodárenie obce bola overená audítorom. Účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých
významných súvislostiach finančnú situáciu Obce Petrova Ves k 31. 12. 2017. V závere Ing. Ivan
Gronský odporučil Obecnému zastupiteľstvu schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad.
Stanovisko hlavného kontrolóra je súčasťou zápisnice.
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U z n e s e n i e č. 23/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Petrova Ves za rok 2017
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, , Miroslav Pochylý, Ján Polák,
Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Záverečný účet Obce Petrova Ves za rok 2017
Účtovníčka OcÚ p. Vépyová informovala poslancov OZ, že návrh záverečného účtu obce za rok
2017 bol zverejnený na webstránke obce. Záverečný účet predstavuje zhrnutie plnenia rozpočtu,
rozbor plnenia príjmov, rozbor plnenia výdavkov, použitie prebytku hospodárenia, tvorbu a použitie
prostriedkov peňažných fondov, finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu, ostatným
právnickým a fyzickým osobám, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave o a vývoji dlhu. Obec
skončila rozpočtové hospodárenie v rámci bežného a kapitálového rozpočtu v roku 2017 so
schodkom vo výške 78 195,55 €. Schodok je upravený – zvýšený o nevyčerpané prostriedky z fondu
prevádzky, údržby a opráv vo výške 5 910,56 €. Celková výška schodku je 84 106,11 €. Zostatok
finančných operácií vo výške 116 492,52 € odporúča komisia pre nakladanie s majetkom obce,
financovanie a rozpočet použiť na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu a tvorbu
rezervného fondu. Zároveň odporúča prebytok hospodárenia vo výške 32 386,41 € z rezervného
fondu použiť na kapitálové výdavky v roku 2018, t. j. spolufinancovanie zberného dvora,
spolufinancovanie zateplenia budovy MŠ, spolufinancovanie výmeny povrchu multifunkčného
ihriska.
Ing. Polesňák – spolufinancovanie na zateplenie MŠ sa už odhlasovalo
p. Vépyová – teraz sa schvaľuje záverečný účet na rozdelenie rezervného fondu, ktorý musí byť
schválený do 30. 06.
Starosta obce – v minulom roku bola schválená žiadosť a spolufinancovanie. V rozpočtovom roku
ale neprišlo k plneniu spolufinancovania, fin. prostriedky neboli vyčerpané, takže boli presunuté na
iný účel. V rozpočtovom roku ale neprišlo k plneniu spolufinancovania, fin. prostriedky neboli
vyčerpané, takže boli presunuté na iný účel. V tomto roku je potrebné opätovne schváliť
spolufinancovanie, pretože ide o financovanie z prebytku minulého roka. Pri podaní žiadosti musí
byť schválená 5 % spoluúčasť. Ani v tomto roku nemusí byť - napriek našej snahe - žiadosť
o zberný dvor úspešne vyhodnotená a možno nepríde k plnenie. V tomto prípade bude potrebné o rok
znovu schváliť zmenu účelu použitia týchto prostriedkov a s tým súvisiacu i zmenu rozpočtu.
Záverečný účet je súčasťou zápisnice.
U z n e s e n i e č. 24/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
A. s c h v a ľ u j e
Záverečný účet obce Petrova Ves a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
B. s c h v a ľ u j e
schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 84 106,11 EUR, upravený o nevyčerpané
prostriedky z fondu opráv a účtu školského stravovania v sume 5 910,56 EUR, ktorý bude
vysporiadaný zo zostatku finančných operácií.
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
C. s c h v a ľ u j e
zostatok finančných operácií podľa § 15 odst. 1 písm. c) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení v niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov použiť na
- tvorbu rezervného fondu v sume 32 386,41 EUR
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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 15 033,52 EUR, spolufinancovanie Zberného dvora vo výške 15 645,36 EUR a na
spolufinancovanie výmeny povrchu multifunkčného ihriska vo výške 1 707,53 EUR
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Miroslav Pochylý, Ján Polák,
Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Po prerokovaní Záverečného účtu Obce Petrova Ves za rok 2017 sa na zasadanie Obecného zastupiteľstva
dostavil p. Ing. Stanislav Lasica.
Starosta obce skonštatoval, že je celkom prítomných 8 poslancov.
7. Zmena rozpočtu k 30. 06. 2018

Účtovníčka OcÚ p. Vépyová predložila poslancom OZ zmenu rozpočtu k 30. 06. 2018. Oboznámila
ich, že zmeny sa týkajú schválených dotácií z rozpočtu obce, prerozdelenia rezervného fondu, dotácie
z rozpočtu TTSK na Záhorácku veterán rallye. V kapitálových výdavkoch sú zapracované investičné
akcie – zateplenie budovy MŠ, výstavba zberného dvora, oprava povrchu multifunkčného ihriska.
Z EŠIF prichádzajú finančné prostriedky na mzdu asistenta učiteľa; DHZ budú poskytnuté finančné
prostriedky vo výške 3 000,- € na zásahové vybavenie; navýšila sa položka – predaj pozemkov,
nakoľko obec chce začať s predajom pozemkov na IBV Peklo II. Sumy uvedené v príjmoch sú
uvedené aj vo výdavkoch.
Zmena rozpočtu je súčasťou zápisnice.
U z n e s e n i e č. 25/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľ uje
1. Zmenu rozpočtu k 30. 06. 2018 rozpočtovým opatrením č. 1/2018 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 2018

Plnenie
k 31. 05. 2018

1. Zmena rozpočtu
k 30. 06. 2018

595 735,-

284 135,74

633 624,36

80 000,-

0

380 636,93

14 475,-

22 400,-

38 296,97

690 210,-

306 535,74

1 052 558,26
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Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové

Schválený
rozpočet 2018

Plnenie
k 31. 05. 2017

Zmena rozpočtu
k 30. 06. 2017

559 970,-

221 093,60

600 658,29

112 500,-

9 190,-

426 713,34

17 740,-

7 621,69

17 740,-

690 210,-

237 905,29

1 045 111,63

Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2017

Audit bol vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov, Ing. Teréziou Urbanovou.
Obsahuje súvahu k 31. 12. 2017, výkaz ziskov a strát, poznámky. Účtovná závierka poskytuje
pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Petrova Ves k 31. 12. 2017 a výsledku hospodárenia.
Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách,
platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov, Ing. Terézia Urbanová
v Správe nezávislého audítora konštatuje, že Obec Petrova Ves konala v súlade s požiadavkami
zákona o rozpočtových pravidlách.
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2017 pre štatutárny orgán a obecné
zastupiteľstvo je súčasťou zápisnice. Účtovná závierka a výročná správa za rok 2017 overená
audítorom je zverejnená v registri účtovných závierok.
U z n e s e n i e č. 26/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2017.
Hlasovanie
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. Plán práce hlavného kontrolóra Obce Petrova Ves na II. polrok 2018
Hlavný kontrolór obce Ing. Ivan Gronský predložil plán kontrol Obce Petrova Ves na obdobie júl –
december 2018. Predmetom kontroly je kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti
pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec
užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov, finančných operácií, plnenie
rozpočtu, kontrola plnenia uznesení, kontrola aktuálnosti a platnosti VZN obce, kontrola správnosti
daňových podkladov pre výber dane z nehnuteľností a priebežná kontrola výberu dane
z nehnuteľností. Okrem plánovaných kontrol budú podľa potreby a okolností vykonané neplánované
kontroly dodržiavania predpisov.
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U z n e s e n i e č. 27/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
plán kontrol hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018.
Hlasovanie
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. Plán práce Obecného zastupiteľstva Obce Petrova Ves na II. polrok 2018
Plán práce Obecného zastupiteľstva Obce Petrova Ves na II. polrok 2018 predložila zástupkyňa
starostu obce Mgr. Miriam Hricová. OZ by sa malo stretnúť tri razy a to v mesiacoch september,
október, december, v prípade potreby častejšie. Okrem plánovaných tém sa budú riešiť aj aktuálne
problémy obce a podnety od občanov.
Ing. Gronský – keďže sú v tomto roku voľby do samosprávy decembrové zasadanie OZ je
posledným riadnym zasadaním, po ňom nasleduje ustanovujúce zasadanie. Do plánu práce OZ
v mesiaci december navrhujem doplniť Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok a Plán práce OZ
na I. polrok.
Starosta obce – po ustanovujúcom zasadaní bude zvolané zasadanie OZ s novým vedením, preto je
vhodné, aby si nové vedenie určilo plán práce.
U z n e s e n i e č. 28/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
plán práce obecného zastupiteľstva na II. polrok 2018.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11. Návrh VZN č. 2/2018 o výške príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ, o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD, o výške príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady ŠJ
Ceny potravín sa zvyšujú a peňažný limit na nákup potravín nie je dostačujúci. Pri nákupe potravín sa
musia využívať cenovo dostupnejšie suroviny a nie je poskytnutá maximálne možná pestrosť jedál.
V súčasnej dobe sú stravníci zaradení do 2. finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov.
Vedúca školskej jedálne p. Hatalová požiadala o preradenie do 3. finančného pásma. Následne po
tomto preradení budú príspevky zákonných zástupcov na stravu dieťaťa pokrývať náklady na nákup
potravín. Zvýšenie príspevku bude účinné od 1.septembra 2018 .
U z n e s e n i e č. 29/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
VZN č. 2/2018 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole, o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského klubu detí, o výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok
úhrady Školskej jedálne.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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12. Komunitný plán sociálnych služieb pre Obec Petrova Ves
Komunitný plán sociálnych služieb Obce Petrova Ves bol schválený v septembri 2016 uznesením č.
47/2016. Komunitný plán je metóda, pomocou ktorej môže obec plánovať obsah a rozsah sociálnych
služieb tak, aby zodpovedali špecifikám našej obce a potrebám našich občanov. Odkazuje sa na
viacero zákonov, ktoré sa neustále menia. V novom vypracovanom Komunitnom pláne na roky 20182022 sa veľa zmien neuskutočnilo, bol len upravený o aktuálne zákony.
U z n e s e n i e č. 30/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Komunitný plán sociálnych služieb pre Obec Petrova Ves.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
13. Určenie výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie
Vzhľadom na to že v mesiaci november sa budú konať voľby do orgánov samosprávy, je potrebné určiť
úväzok starostu na celé funkčné obdobie. Zároveň starosta obce navrhol, aby novozvolený starosta pracoval na
plný úväzok, tak ako doteraz. Návrh bol poslancami OZ schválený.

U z n e s e n i e č. 31/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
určuje
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022 rozsah výkonu funkcie starostu
obce Petrova Ves – plný úväzok
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
14. Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva na celé funkčné obdobie a počet
volebných obvodov
Podľa § 166 ods. 2 a 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
výkonu niektorých zákonov obecné zastupiteľstvo určí volebné obvody a počet poslancov najneskôr
110 dní pred voľbami. Podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu

obyvateľov obce od 1001 – 3000 obyvateľov obce 7 -9 poslancov.
Obec Petrova Ves má k 12. 06. 2018 1069 obyvateľov. Vo volebnom období 2014-2018 bolo
zvolených 9 poslancov, ktorí sa volili v jednom volebnom obvode. Starosta obce navrhol, aby
v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bolo opätovne určených 9
poslancov, ktorí budú volení v jednom volebnom obvode. Volebná miestnosť bude v zasadačke
obecného úradu. Pre voľby starostu podľa § 9 ods. 5 zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí
tvorí každá obec jeden jednomandátový obvod. Zároveň starosta obce do funkcie za zapisovateľku
miestnej volebnej komisie vymenoval p. Gabrielu Vépyovú.
U z n e s e n i e č. 32/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
určuje
podľa § 166 ods. 2 a 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene výkonu niektorých zákonov, že v obci Petrova Ves bude pre voľby do orgánov
samosprávy obcí poslancov Obecných zastupiteľstiev vytvorený jeden volebný obvod.
V súlade s § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022 počet poslancov Obecného
zastupiteľstva obce Petrova Ves – 9.
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Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
15. Rôzne
a) žiadosť o odpredaj pozemku Pavla Kotvana
Na obec bola doručená žiadosť o odpredaj časti pozemku parc. č. 496/84 v katastrálnom území Obce
Petrova Ves. Výmera pozemku je cca 55 m2. Dôvodom žiadosti o odpredaj je, že pozemok za
rodinným domom p. Kotvana je nevyužívaný, neustále je zarastený náletovými burinami. Cieľom
žiadateľa je na predmetnom pozemku vysadiť sad.
b) žiadosť o odpredaj pozemku Lukáša Valúcha
Na zasadaní OZ v mesiaci apríl sa OZ uznieslo, aby žiadosť o odpredaj pozemku parc. č. 496/84 bola
prerokovaná a posúdená stavebnou komisiou. Dôvodom žiadosti o odpredaj časti pozemku je, že
pozemok je nevyužívaný. Pozemok je zarastený burinou a rôznymi náletovými rastlinami, ktoré
spôsobujú problém s udržiavaním súkromného pozemku p. Valúcha. Predmetný pozemok pravidelne
udržiava a kosí p. Valúch. Cieľom žiadateľa je na predmetnom pozemku vysadiť sad.
Bližšie informácie k žiadosti p. Kotvana a p. Valúcha podal predseda stavebnej komisie Ing. Stanislav
Lasica. Komisia pre výstavbu, energetiku a dopravu spolu so starostom obce p. Štefanom Beňom
vykonala dňa 11. 06. 2018 obhliadku predmetných pozemkov. Veľkosť pozemku, o ktorý má záujem p.
Valúch, je cca 144 m2, veľkosť pozemku uvedeného v žiadosti p. Kotvana je cca 55 m2. Presná výmera
pozemkov bude uvedená až v geometrickom pláne, ktorý si dajú žiadatelia vyhotoviť spoločne.
Výsledkom prieskumu komisie pre výstavbu, energetiku a dopravu je návrh súhlasiť s odpredajom
pozemkov, keďže sú obcou nevyužívané, zle dostupné a je sťažené ich udržovanie.
Starosta obce - navrhujem zle prístupné pozemky odpredať p. Kotvanovi a p. Valúchovi z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
U z n e s e n i e č. 33/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
a) b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Pavla Kotvana, bytom Petrova Ves 289 a Lukáša Valúcha bytom Holíč, SNP 37
o odpredaj časti pozemku parc. reg. ,,C“ č. 496/84, k. ú
b) b e r i e n a v e d o m i e
stanovisko komisie pre výstavbu, energetiku a dopravu.
c) s c h v a ľ u j e
zámer odpredať časti pozemkov p. Lukášovi Valúchovi a p. Pavlovi Kotvanovi z dôvodu
hodného osobitného zreteľa zmysle § 9a ods. 8 písm. e. zákona č. 138/1991 Zb, o majetku obcí
v znení neskorších predpisov. Zámer bude zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej
stránke obce.
d) d o po r u č u j e
vyhotovenie geometrického plánu na predmetný pozemok.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Starosta obce - je potrebné stanoviť cenu/m2. Lukáš Valúch navrhuje vo svojej žiadosti cenu 1 €/m2.
Starosta obce zároveň podotkol, že zasadala komisia pre nakladanie s majetkom obce, financovanie
a rozpočet, kde bola cena 1/m2 podporená členmi komisie. Podmienku je, že všetky náklady súvisiace
s vyhotovením geometrického plánu, kúpnej zmluvy a zapísaním geometrického plánu do katastra
nehnuteľností uhradia žiadatelia. V prípade, že by na tieto pozemky bola vyhlásená obchodná verejná
súťaž, pozemok môže byť predaný za nižšiu alebo tú istú sumu s tým, že obec bude znášať všetky
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náklady týkajúce sa GP, kúpnej zmluvy, obchodnej verejnej súťaže, zverejnenia v médiách, zápisom
do katastra nehnuteľností.
Ing. Polesňák – s navrhnutou cenou 1€/m2 nesúhlasím, keďže p. Pracharovi bol pozemok odpredaný
v sume 15 €/m2. Nebude p. Valúch tento pozemok zavážať?
p. Vépyová – odpredaný pozemok p. Pracharovi bol pôvodne stavebným pozemkom.
Starosta obce – cieľom obidvoch žiadateľov je na pozemkoch vysadiť sad. Taktiež nie je možný
prístup so žiadnou mechanizáciou.
Ing. Lasica – pozemky p. Valúcha a Kotvana nie je možné porovnávať. A bez oznámenia tam ani nič
navážať nemôže.
Starosta obce – p. Jakubáčovi bol pozemok na prístupnej rovine, ktorý tvorí prístupovú cestu
k hlavnej komunikácií, predaný vo výške 3,50 €/m2
Pán Prachar si z predaného pozemku vybuduje dvor k rodinnému domu.
Ing. Polesňák - 1 € /m2 je príliš nízka cena v dnešnej dobe
Mgr. Hricová – obávam sa, že ak by bola stanovená vyššia cena, žiadatelia nebudú mať záujem
o kúpu pozemku.
Starosta obce vyzval p. Ing. Polesňáka, aby navrhol cenu.
Ing. Polesňák – navrhujem 3,50 €/m2 , keďže sa všetky pozemky predávali za túto cenu
p. Polák – súhlasím s navrhnutou cenou Ing. Polesňákom
Ing. Gronský – slúži obci na niečo tento pozemok?
Mgr. Hricová – tento pozemok je pre obec zaťažujúci
Ing. Gronský – v tom prípade bude lepšie pozemok predať
Starosta obce dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu Ing. Polesňáka predať pozemok v sume 3,50 €/m2.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 6
Proti: 2
Zdržal sa: 0
Starosta obce skonštatoval, že pozmeňujúci návrh Ing. Polesňáka hlasovať o predaji pozemku za
cenu 3,50 €/m2 bol prijatý. Následne oznámil, že sa bude hlasovať o odpredaji predmetného
pozemku za sumu 3,50 €/m2.
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
zámer odpredaja časti pozemkov za cenu 3,50 €/m2 .
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 2
Proti: 4
Zdržal sa: 2
Starosta obce skonštatoval, že odpredaj pozemok za sumu 3,50 €/m2 nebol schválený.
Ing. Lasica v rozprave navrhol prijať pozmeňujúci návrh predať pozemok v sume 2 €/m2.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8

Za: 5

Proti: 1

Zdržal sa: 2

Starosta obce skonštatoval, že pozmeňujúci návrh hlasovať o predaji pozemku za 2 €/m2 bol prijatý.
Následne oznámil, že sa bude hlasovať o odpredaji predmetného pozemku za sumu 2 €/m2.
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
zámer odpredaja časti pozemkov za cenu 2€/m2 .
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 3
Proti: 3
Zdržal sa: 2
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Starosta obce skonštatoval, že odpredaj pozemkov za sumu 2 €/m2 nebolo schválené.
Starosta obce navrhol, aby OZ prerokoval pôvodný návrh predať pozemok 1 €/m2.
Starosta obce dal hlasovať za pôvodný návrh predaja pozemku za 1 €/m2.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8

Za: 3
Proti: 5
Zdržal sa: 0
Ing. Gronský upozornil, že v prípade, že nebude iný pozmeňujúci návrh na predaj predmetného
pozemku bude tento bod stihnutý z rokovania.
Mgr. Hricová predniesla pozmeňujúci návrh, aby pozemok bol predaný za sumu 1,50 €/m2.
Starosta obce dal hlasovať o prijatí pozmeňujúceho návrhu predať pozemok za 1,50 €/m2.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8

Za: 5

Proti: 3

Zdržal sa: 0

U z n e s e n i e č. 34/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
predajnú cenu časti pozemkov parc. reg. ,,C“ č.496/84, k. ú. Petrova Ves v sume 1,50 €/m2.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ:
Za: 5 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Vladimír Vépy)
Proti: 1(Ing. Marcel Polesňák)
Zdržal sa: 2 ( Peter Chňupka, Ing. Stanislav Lasica)
e) Žiadosť o výstavbu zábrany Peter Hasák
Na obec bola doručená žiadosť p. Petra Hasáka o výstavbu zábrany na detskom ihrisku pri IBV
Peklo. Žiadosť predniesol starosta obce. V žiadosti bolo uvedené, že ide o umiestnenie plotu na konci
detského ihriska, od záhrad susediacich s detským ihriskom, nakoľko s umiestnením ihriska pri
rodinných domoch prišlo k narúšaniu súkromia. Dĺžka oplotenia je cca 8 m. Oplotenie by malo slúžiť
ako protihluková bariéra. Zo strany žiadateľa p. Hasáka prišlo k ponuke, že zakúpia okrasný
betónový plot, t. j. diely plotu, stĺpy a budú financovať dopravu na miesto detského ihriska. Úlohou
obce by bola realizácia zátišia a zabetónovanie stĺpov.
Bližšie informácie k žiadosti p. Petra Hasáka podal predseda stavebnej komisie Ing. Stanislav Lasica.
Komisia pre výstavbu, energetiku a dopravu spolu so starostom obce p. Štefanom Beňom vykonala dňa
11. 06. 2018 obhliadku pozemku pri detskom ihrisku, kde by malo prísť k realizácií zábrany. V žiadosti
p. Hasáka sa uvádza ako alternatíva výstavby okrasný betónový plot. Na mieste obhliadky bolo zistené,
že s vybudovaním protihlukovej bariéry je technický problém. Vybudovanie takejto bariéry by bolo pre
svahovitý terén z hľadiska bezpečnosti i samotnej realizácie náročné, ba až nebezpečné. Predseda komisie
Ing. Lasica uviedol, že najlepšou alternatívou by bolo vybudovanie bariéry z ľahkej konštrukcie/
materiálu, ktorý nebude príliš zaťažovať tento svah. Výsledkom prieskumu komisie pre výstavbu,
energetiku a dopravu je odporučenie realizácie protihlukovej bariéry, ale z iného materiálu ako je
betónový plot.

Ing. Polesňák – pravidelne sa pýtam, ako sa dorieši povrch ihriska. Je to už rok a ihrisko je stále v
nedoriešenom stave, preto je potrebné ihrisko dokončiť. Rozumiem, že je to zásah do súkromia,
keďže sa tam pohybuje veľké množstvo ľudí.
Ing. Lasica – súhlasím, aby sa ihrisko dokončilo. Je tu ponuka, ktorú môže obec využiť.
Ing. Polesňák – pozemok, kde je umiestnené detské ihrisko je až po ploty občanov obecným
pozemkom?
Starosta obce – áno.
Ing. Lasica – základy musia byť minimálne 1 m.
Ing. Polesňák – ťažko sa mi odsúhlasuje materiál, ktorý by mal byť použitý.
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Ing. Lasica – materiálom bude ľahká konštrukcia, stojky. Samozrejme sa bude brať ohľad aj na
vizuálnu stránku. Výška 2 m, ktorá je uvedená v žiadosti, je zbytočná. Stačí, ak bude výška plota 1,80
m.
Starosta obce dal prítomným poslancom OZ hlasovať, či žiadateľ p. Peter Hasák môže vstúpiť do
rokovania OZ a podať bližšie informácie k žiadosti.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

p. Hasák – výstavbu bariéry plánujeme v rovine lipy. Ide o jednoduchý, najlacnejší okrasný
betónový plot so vzorom štiepaný kameň s výškou 2 m a šírkou cca 8 m. Ľudia sa nám pozerajú do
dvora, vidia nám až do kuchyne.
Starosta obce – slnko sa počas dňa opiera na lavičky, ak by sa inštaloval plot za lavičkami, bolo by
tu veľmi horúco.
p. Hasák – betón rýchlo prijíma teplotu a rýchlo ju aj stráca
Ing. Polesňák – navrhol namiesto betónového plotu vysadiť živý plot
Starosta obce – stromy by veľmi dlho rástli
Mgr. Hricová – bolo by dobré, ak by sa v priestoroch ihriska vysadili ďalšie stromy, aby bolo viacej
tieňa
p. Hasák – urobme kompromis, vysaďme tuje pred plot, aby tam nebolo tak horúco
Ing. Lasica – základom technického riešenia sú betónové základy.
U z n e s e n i e č. 35/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
a) b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Petra Hasáka, bytom Petrova Ves 311 a uznesenie komisie pre výstavbu, energetiku
a dopravu.
b) u k l a d á
stavebnej komisií navrhnúť vhodné, akceptovateľné riešenie ako žiadateľovi, tak i obci.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
d) Informácia o uvoľnenom nájomnom byte v lokalite ŠM Petrova Ves

Starosta obce informoval poslancov, že obec je vlastníkom bytu v bývalých Štátnych majetkoch
v Petrovej Vsi. Ide o byt po nebohom Miroslavovi Nemcovi, ktorý zostal voľný. V súčasnej dobe je
neobývaný. Starosta obce navrhol, že najvhodnejším riešením by bolo, aby komisia pre výstavbu,
energetiku a dopravu preskúmala, či má cenu opraviť byt a využiť k potrebám obce alebo ho predať
v takom stave. v akom je. Ide o 3-dom, ktorý má samostatný vchod.
Ing. Polesňák – je ten byt predajný? Aby ho nekúpili neprispôsobiví občania za 2 000 € – 3 000 €
Starosta obce – mesto Skalica zakúpila v obci Brodské ubytovňu a nasťahovala sem všetkým
neprispôsobivých občanov.
U z n e s e n i e č. 36/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
a) b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o uvoľnenom nájomnom byte v lokalite ŠM Petrova Ves.
b) o d p o r ú č a
preveriť stav predmetného bytu komisií pre výstavbu, energetiku a dopravu.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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17. Diskusia
V diskusii vystúpili poslanci s týmito podnetmi:
Ing. Polesňák – na predchádzajúcom zasadaní sme sa rozprávali o lekárovi, že by sa niektorý deň
v týždni venoval výlučne len petrovoveským občanom. Bude to možné?
Starosta obce - rozprával som sa s lekármi, no v súčasnej dobe nie je možné uprednostniť našich
občanov. S primátorom mesta Gbely som v kontakte, pretože taktiež rieši tento problém
Mgr. Hricová – ak ste sa v kultúrnom dome zúčastnili osláv Dňa matiek, mali ste možnosť vidieť
petrovoveské tanečnice, ktoré navštevujú ZUŠ Gbely a tancujú v tanečnej skupine ENDY.
V súčasnosti postúpili na majstrovstvá Európy, ktoré sa uskutočnia v júni Brašove v Rumunsku.
Mesto Gbely bude tanečníkom hradiť náklady na dopravu a ubytovanie, je to niekoľko tisíc eur.
Navrhujem tiež prispieť určitú sumu na tieto náklady ako dar v mene obce, keďže dievčatá pôjdu
reprezentovať i našu obec.
Starosta obce – bude lepšie peniaze darovať priamo Základnej umeleckej škole v Gbeloch, nie
mestu.
Ing. Gronský – darovať finančnú čiastku nie je problém, je potrebné zhotoviť darovaciu zmluvu.
Starosta obce – navrhol 500,- €
Ing. Lasica – súhlasím, ale je potrebné zvážiť výšku daru, aby sme urobili precedens. Navrhnutá
suma je v takej výške, akou prispievame obecným organizáciám na rok, treba aby bola adekvátna
p. Vépyová – navrhujem 250,- € aby finančný dar pokryl náklady na štartovné. Spracuje sa darovacia
zmluva, v ktorej sa uvedie účel.
U z n e s e n i e č. 37/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
a) s ú h l a s í
s poskytnutím finančného daru vo výške 250,- € Základnej umeleckej škole Gbely.
b) p o v e r u j e
starostu obce podpísaním Darovacej zmluvy.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
p. Chňupka – podľa informácií občanov bol v obci videný bobor, sú aj fotografické záznamy. Ide
veľkého jedinca. Mal by sa chytiť, aby nenaťahal konáre do kanálov, ktoré by sa mohli upchať.
Starosta obce – boli privolaní pracovníci z Chránenej krajinnej oblasti Záhorie, aby bobra chytili.
Z občanov v diskusií vystúpili a k nasledovným sa témam vyjadrili:
L. Okasa
– nesúhlas s predajnou cenou predaného pozemku p. Kotvanovi a p. Valúchovi
P. Hasák
- žiadosť o promptné riešenie vybudovania zátišia
P. Okasa
- susedské vzťahy
- kosenie verejného priestranstva
M. Lábsky
- neodvezený posypový materiál
- pretekanie dažďovej vody z komunikácie na pozemok p. Lábského

- 13 18. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 12. júna 2018 prijalo uznesenia, ktorými
pod číslom
23/2018; 26/2018; 33a/2018; 33b/2018; 35a/2018; 36a/2018 berie na vedomie
24/2018; 25/2018; 27/2018; 28/2018; 29/2018; 30/2018; 33c/2018; 34/2018 schvaľuje
31/2018; 32/2018 určuje
36b/2018; 33d/2018 odporúča
35b/2018 ukladá
37a/2018 súhlasí
37b/2018 poveruje

19. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na
zasadaní.

Mgr. Miriam Hricová
zástupca starostu

Štefan Beňa
starosta obce

Mgr. Miroslav Jakubáč

overovateľ

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

Ján Polák

overovateľ

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

Kristína Baňovičová
zapisovateľka

