Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 04. mája 2015
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
Ostatní prítomní:
Gabriela Vépyová – účtovníčka OcÚ
Mária Pochylá - zapisovateľka
Ospravedlnený:
Vladimír Vépy
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, 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 bodu Rôzne: Žiadosť
o zámenu pozemkov p. Pavla Okasu.
Ing. Lasica navrhol doplniť program rokovania OZ o bod "Kultúrny dom" s cieľom otvoriť
diskusiu o spôsobe a rozsahu rekonštrukcie, resp. stanovenie stratégie a postupov
rekonštrukcie a humanizácie budovy KD. Ing. Lasica informoval o existencii programu
cezhraničnej spolupráce s možnosťou uchádzať sa o dotácie z eurofondov, napríklad na
cyklotrasy. Poslanci OZ doplnenie programu schválili a riadili sa ním.

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
2014
6. Záverečný účet obce Petrova Ves za rok 2014
7. Zmena rozpočtu k 31.05.2015
8. Správa audítora o vykonaní účtovnej závierky za rok 2014
9. Prerokovanie platu starostu obce v zmysle zákona č. 154/2011 Z. z.
10. Vyhodnotenie pripomienok k zámeru predaja časti verejného priestranstva
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11. Stratégia prestavby kultúrneho domu
12. Rôzne: a/ Program XXVII. ročníka ZVR
b/ Možnosti získania finančných prostriedkov na cyklotrasy
c/ Žiadosť o zámenu pozemkov p. Pavel Okasa Petrova Ves 102
13. D i s k u s i a
14. Rekapitulácia uznesení
15. Záver
2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda Ing. Stanislav Lasica,
členovia Ing. Marcel Polesňák a Mgr. Miroslav Jakubáč. Za overovateľov zápisnice určil Ing.
Stanislava Lasicu a Ing. Marcela Polesňáka. Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo
zasadania OZ zo dňa 26. marca 2015 bola overená bez pripomienok. Za zapisovateľa určil
starosta obce p. Máriu Pochylú.
3. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení vykonal starosta obce. Uznesenie č. 30/2015 - OZ schválilo dodatok č.
4/2015 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia.
Uznesenie č. 31/2015 – OZ zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k plnenie
a čerpaniu rozpočtu za rok 2014. Uznesenie č. 32/2015 – OZ schválilo plnenie rozpočtu
k 31.12.2014, kde príjmy celkom predstavovali 554 888,01 €, výdavky 511 694,86 €.
Uznesenie č. 33/2015 – OZ schválilo Zmenu rozpočtu č. 1/2015, kde sa príjmy upravili na
577 830,81 € a výdavky na 554 749,36 €. Uznesenie č. 34/2015 – OZ schválilo poskytnutie
dotácie vo výške 350.- € Poľovníckemu združeniu vlastníkov pôdy Petrova Ves. Uznesenie č.
35/2015 – OZ schválilo začlenenie našej obce do spoločného stavebného úradu v meste Holíč.
Uznesenie č. 37/2015 – OZ schválilo Zásady odmeňovania poslancov OZ. Uznesenie č.
38/2015 – OZ schválilo ponuku na spracovanie PHSR spoločnosti G&G Union Holíč.
Uznesenie č. 39/2015 – Zámer o odpredaji časti verejného priestranstva bol zverejnený na
webovej stránke obce i na úradnej tabuli obce. Vyhodnotenie pripomienok je samostatný bod
programu toho zasadania OZ. Uznesenie č. 40/2015 – KZ s p. Ing. Lenkou Slezákovou bola
spracovaná. Uznesenie č. 41/2015 OZ schválilo poskytovanie jednorazovej odmeny
jubilujúcim obyvateľom pri dožití 70.75.80.85 a viac vo výške 20.- €, odmeny sa vyplácajú
polročne. Uznesenie č. 42/2015 – veliteľovi DHZ bola odmena odovzdaná. Uzneseniami č.
43/2015 a 44/2015 OZ zobralo na vedomie informácie o schválení dotácie na protipovodňové
úpravy na hone Boltizárka a o neschválení dotácie na zberný dvor. Uznesenie č. 45/2015 - OZ
schválilo doplnenie členov komisie pre výstavbu. Uznesenie č. 46/2015 – žiadosť p.
Poštényiho navrhol predseda stavebnej komisie Ing. Lasica postúpiť na príslušný stavebný
úrad, ktorému z pohľade jeho funkčnej náplne riešenie žiadosti prislúcha.
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
2014
Hlavný kontrolór našej obci Ing. Ivan Gronský predložil poslancom OZ svoje stanovisko
k záverečnému účtu našej obce za rok 2013. Stanovisko bolo poslancom OZ predložené
písomne, tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. Hlavný kontrolór v ňom konštatuje, že návrh
záverečného účtu bol spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona
o rozpočtových pravidlách. Odporúča v ňom poslancom záverečný účet schváliť bez výhrad.
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U z n e s e n i e č. 47/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Petrova Ves za rok 2014
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov : 8
Za: 8 /Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Ján Polák, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Záverečný účet obce Petrova Ves za rok 2014
Záverečný účet obce Petrova Ves za rok 2014 predložila poslancom OZ účtovníčka OcÚ p.
Gabriela Vépyová. Je to 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. Prebytok hospodárenia vo
výške 36 277,04 € navrhla preradiť do rezervného fondu a následne použiť na kapitálové
výdavky – rekonštrukcia sociálnych zariadení v KD vo výške 12 000.- €, na spracovanie
PHSR vo výške 850.- €. Zároveň starosta obce navrhol použitie
11 000.- € z rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu majetku obce - oprava
traktora Valtra. Na otázky okolo jednotlivých položiek odpovedala účtovníčka OcÚ. Poslanci
OZ schválili záverečný účet bez výhrad. Záverečný účet bol predložený písomne, tvorí
prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 48/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
A. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
B. s c h v a ľ u j e
použitie prebytku vo výške 36 277,04 EUR,
použitie prebytku vo výške 23 815,41 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, na :
- tvorba rezervného fondu 23 815,41 EUR
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
C. s c h v a ľ u j e
zostatok finančných operácií vo výške 12 461,63 EUR na
- tvorba rezervného fondu 12 461,63 EUR
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
D. s c h v a ľ u j e
použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky – rekonštrukcia sociálnych zariadení
v KD vo výške 12 000.- € , za spracovanie PHSR 840.- €, splátku úveru Dexia Komunál
v sume 12 437,04 €
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov : 8
Za: 8 /Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Ján Polák, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák/
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Zdržal sa: 0

Proti: 0

Uznesenie č. 49/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 11 000.- Eur na
odstránenie havarijného stavu majetku obce oprava obecného traktora Valtra v zmysle
ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov : 8
Za: 8 /Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Ján Polák, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Zmena rozpočtu k 31.05.2015
Účtovníčka OcÚ predložila návrh na zmenu rozpočtu č.2 /2015 k 31.5.2015, týkala sa zmeny
vo finančných operáciách v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. Celkové príjmy boli
zvýšené na 614 618,04 €. Bežné výdavky boli navýšené o sumu 11 000.- € oprava traktora
Valtra. Celkové výdavky boli upravené na 566 752,32 €. Poslanci dostali návrh zmeny č.
1/2015 v písomnej forme. Návrh Zmeny č. 2/2015 k 31.05.2015 bol poslancami OZ
schválený.
U z n e s e n i e č. 50/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
2. zmenu rozpočtu k 31.05.2015 rozpočtovým opatrením č. 2/2015 v zmysle ustanovenia
§ 14 ods. 2 písm. b 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:
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov : 8
Za: 8 /Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Ján Polák, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bežné príjmy

Rozpočet na
2015 v €
437 185.00

Kapitálové príjmy

3 150.00

Finančné
príjmové

operácie 3 694.00
444 029.00

Príjmy spolu

rok 1. zmena rozpočtu
na rok 2015 v €
547 057,59

2. zmena rozpočtu
na rok 2015 v €
547 057,59

24 367,30

240 367,30

6 405,92

43 193,15

577 830,81

614 618,04
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Bežné výdavky

Rozpočet na
2015 v €
386 847.00

Kapitálové výdavky

27 732.00

Finančné
operácie 29 450.00
výdavkové
Výdavky spolu
444 029.00

rok 1. zmena rozpočtu
na rok 2015 v €
475 373,36

2. zmena rozpočtu
na rok 2015 v €
486 373,36

49 926,00

50 766,00

29 450,00

29 612,96

505 452.24

566 752,32

8. Správa audítora o vykonaní účtovnej závierky za rok 2014
Ing. Terézia Urbanová vykonala v mesiacoch marec - apríl 2015 audit účtovania v našej
organizácii. Predložila správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej
k 31.12.2014. Nezávislý audítor Ing. Terézia Urbanová overovala hospodárenie obce podľa
rozpočtu, podľa stavu a vývoja dlhu obce, tiež dodržiavanie ustanovení zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Poslanci zobrali správu nezávislého audítora na
vedomie.
U z n e s e n i e č. 51/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014.
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov : 8
Za: 8 /Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Ján Polák, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. Prerokovanie platu starostu obce v zmysle zákona č. 154/2011 Z.z.
V zmysle zákona č. 154/2011 o platových pomeroch starostov obcí je OZ povinné 1 x ročne
prerokovať plat starostu obce do 30.06.2015. Plat sa upravuje podľa priemernej mzdy v NH
za predchádzajúci rok. V roku 2014 bola priemerná mzda vo výške 858.- € x koeficient 1,98
= 1698,84 zaokrúhlene na celé eurá 1699.- €.
U z n e s e n i e č. 52/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
plat starostu obce
na rok 2015 v zmysle zákona č. 154/2011 vo výške 1699.- €
/priemerná mzda v NH za rok 2014 vo výške 858.- € x koeficient 1,98 = 1698,84
zaokrúhlené na celé eurá = 1699.- €/
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov : 8
Za: 8 /Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Ján Polák, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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10. Vyhodnotenie pripomienok k zámeru predaja časti verejného priestranstva
Na zasadaní OZ 26.03.2015 bol schválený zámer predaja časti verejného priestranstva parc.
reg. „C“ č. 502/10 vo výmere 29 m2 pre manželov Antona a Zuzanu Dvoranových, na
základe osobitného zreteľa v súlade s § 9a odst. 8 písm. e. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov. Zámer bol zverejnený na internetovej stránke obce a na
úradnej tabuli obce od 15.04.2015. V stanovenej lehote neboli podané žiadne námietky alebo
pripomienky k predaju.
Zároveň bola určená kúpna cena vo výške 3,50 € za m2.
U z n e s e n i e č. 53/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
A. s c h v a ľ u j e
odpredaj časti verejného priestranstva parc. č. 502/7 vo výmere 29 m2 vo vlastníctve
obce Petrova Ves, novovytvorené parc. č. 502/10 pre manželov Antona Dvorana a manž.
Zuzanu, bytom Bratislava, cena za m2 vo výške 3,50 €.
B. u k l a d á
obecnému úradu zaslať výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva manželom
Dvoranovcom.
Termín: do 31.05.2015
Zodpov.: obecný úrad
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov : 8
Za: 8 /Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Ján Polák, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11. Stratégia prestavby kultúrneho domu
Navrhovateľ tohto rokovacieho bodu Ing. Lasica oboznámil prítomných s genézou a vývojom
zámerov z minulých období vo veci humanizácie a rekonštrukcie KD. Na uvedený zámer bol
vypracovaný projekt stavby zahrňujúci komplexné riešenie s novým lokalitným programom,
novými funkčnými náplňami s vymiestnením niektorých negatívnych činností nevhodných
do tohto centrálneho sídelného priestoru. Projekt bol pripravovaný pre zámer uchádzať sa o
príspevok z tzv. Nórskych fondov. Uvedené riešenie je však vo svojom celkovom úplnom
rozsahu finančne nákladné a nad sily obecného rozpočtu. Ing. Lasica navrhol rešpektovať
základné zámery tohto projektu, avšak postupovať formou etapizácie podľa dôležitosti a
definitívne tieto skutočnosti schváliť, nakoľko úpravy, ktoré už sú vykonané, nie sú v súlade s
týmto zámerom. Následne Ing. Lasica predložil grafické variantné návrhy riešenia
nástupných priestorov tvoriacich komplex vestibulu, šatní, hygienických zariadení, kuchyne a
malého snack-bufetu. Túto etapu označil ako akútnu.
Následne sa poslanci v rozprave k bodu zhodli, že rekonštrukcia sociálnych zariadení v KD je
nevyhnutná. Kultúrny dom je v centre obce, mal by byť centrom spoločenskej činnosti. Ing.
Polesňák vyjadril súhlas, že by sa malo vychádzať z toho pôvodného projektu. Mgr. Jakubáč
sa pýtal, aké budú finančné náklady. Odpovedal Ing. Lasica s tým, že pokiaľ nemáme
grafický podklad riešenia, nie je možné kvantifikovať náklady. Mgr. Ondráš súhlasil s
rozložením na viaceré etapy s tým, že najprv rekonštruovať len WC, lebo v obci sú aj iné
potrebné investície, napr. chodník od bytových domov. Ing. Lasica vysvetlil, že je potrebné
naraz urobiť túto etapu komplexne včítane vstupu a riešenia nového nástupu do poštového
úradu, návštevníci si urobia prvý dojem už pri vstupe do budovy. Ing. Lasica navrhol, aby sa
do budúceho zasadania predložili pripomienky k predloženým návrhom. M. Pochylý navrhol,
že by sa z mužského WC v suteréne mohlo urobiť verejné WC so vstupom z ulice.
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U z n e s e n i e č. 53/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
prerokovalo
koncepciu postupnosti rekonštrukcie kultúrneho domu, do ďalšieho zasadania OZ
predložiť pripomienky k spracovaným variantom sociálnych zariadení.
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov : 8
Za: 8 /Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Ján Polák, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
12. Rôzne: a/ Program XXVII. ročníka ZVR
Zástupkyňa starostu obce Mgr. Miriam Hricová oboznámila poslancov OZ s programom
XXVII. ročníka ZVR. V sprievodnom programe vystúpi skupina DANCE RANCH z Holíča,
pre deti bude k dispozícii tvarovanie balónikov, v budove OcÚ bude výstava výtvarných prác
Mgr. Andrey Malíkovej a Adriany Fodorovej, večer vystúpi skupina Artuš z Hodonína
s írskymi tancami, po nich bude tanečná zábava.
U z n e s e n i e č. 54/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
program XVII. ročníka Záhoráckej Veterán Rallye
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov : 8
Za: 8 /Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Ján Polák, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b/ Možnosti získania finančných prostriedkov na cyklotrasy
Ing. Lasica oboznámil poslancov OZ, že v rámci cezhraničnej spolupráce medzi SR a ČR sa
otvára možnosť získať finančné prostriedky na budovanie cyklotrás a cyklistických
chodníkov. Je potrebné nájsť partnera na českej strane, ktorý má záujem budovať tú istú vec,
zistiť všetky pravidlá a možnosti na získanie finančného príspevku. Cyklistická trasa je
vybudovaná od Adamova cez rieku Moravu do ČR. V okolí Břeclavi a Hodonína je
vybudovaná rozsiahla sieť cyklotrás na vysokej úrovni.
Z našej obce je najväčší problém dostať sa do Gbiel, možno cez okolie priehrady by sa dala
cyklotrasa realizovať.
U z n e s e n i e č. 55/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
odporúča
starostovi obce
zistiť možnosti získania finančných prostriedkov na budovanie cyklotrás z programu
Interreg V-A.
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov : 8
Za: 8 /Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Ján Polák, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c/ Žiadosť o zámenu pozemkov p. Pavel Okasa Petrova Ves 102
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P. Pavel Okasa požiadal OZ o zámenu parc. č. 194 vo výmere 72 m2 v jeho vlastníctve
za časť parc. č. 189 - verejné priestranstvo pred svojím rodinným domom vo vlastníctve
obce Petrova Ves o výmere 100 m2. Rozdielnu časť z výmery má záujem odkúpiť. Nakoľko
toto priestranstvo slúži ako prechod pre okolo bývajúcich obyvateľov, OZ nesúhlasí so
zámenou.
U z n e s e n i e č. 56/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
nesúhlasí
so zámenou parc. č. 194 vo výmere 72 m2 za časť parc. č. 189 vo výmere cca 100 m2
Hlasovanie:
Celkový počet prítomných poslancov : 8
Za: 8 /Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Ján Polák, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
13. D i s k u s i a
V diskusii vystúpili:
Mgr. Miroslav Jakubáč - sa pýtal, či sa nedá urobiť zmena dopravného značenia na
miestnej komunikácii pri p. Lánikovi, dať tam značku križovatka alebo smerovými značkami
toto miesto sprehľadniť. Odpovedal mu starosta obce, že nemôžeme svojvoľne meniť
dopravné značenie na miestnych komunikáciách, požiadame OR DI Senica, aby posúdili
a navrhli riešenie.
Ing. Marcel Polesňák – kedy sa začne budovať protipovodňový rigol na hone Boltizárka.
Odpovedal starosta obce, že sme podpísali Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku, ale ešte nebola zverejnená ministerstvom životného prostredia.
Ján Polák – kedy sa začne s čistením priehrady, lebo jej koryto je vyššie ako koryto
pritekajúceho potoka, tým sa potok značne zanáša. Upozornil tiež, že kamene v potoku od NS
po križovatku sú vypadané, ležia v strede koryta a bránia prietoku vody. Reagoval starosta
obce, že teraz máme potok v prenájme, je treba čo najrýchlejšie zrealizovať stavbu
protipovodňových úprav, potom môžeme žiadať SVP o úpravu a vyčistenie potoka.
Ďalej starosta obce upozornil, že v okolí obce majú pôdu v užívaní majitelia z Rakúska, tieto
polia sú obsiate kukuricou, čo pri náhlych prívaloch dažďa veľmi ohrozí celú našu obec.
Ing. Stanislav Lasica - bolo by vhodné získať kontakt na nových majiteľov, oboznámiť ich
s našimi problémami v súvislosti s osevom týchto problémových oblastí, aby pochopili i naše
potreby. Treba zintenzívniť záujem o komunikáciu, udržiavať dobrý vzťah.
Ing. Marcel Polesňák – spýtal sa, ako sa bude pokračovať v budovaní IBV.
Ing. Stanislav Lasica – reagoval, že situácie je veľmi dobrá, lebo sa mu podarilo presadiť u
spracovateľa pozemkových úprav vytvorenie parcelácie pozemkov zhodnej s budúcou
zástavbou tým, že z vlastnej iniciatívy navrhol spracovateľovi pozemkových úprav tvar tejto
výslednej parcelácie predbežnou urbanistickou štúdiou, čím bude vytvorený nový právny
stav, ktorý výrazne skráti lehotu prípravy a vyhne sa taktiež zložitému majetkoprávnemu
usporiadaniu. Tento prvý krok bol urobený v predstihu a takúto príležitosť by sme nemali
premárniť. Treba urýchlene spracovať výslednú urbanistickú štúdiu.
Mgr. Vladimír Ondráš – ako to vyzerá so spracovaním GP priestranstva pred cintorínom.
Starosta obce odpovedal, že GP spracúva p. Ján Polák.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu a ukončení diskusných príspevkov poslancov udelil
starosta obce možnosť vystúpenia v diskusii občanom prítomným za zasadaní OZ.
Jozef Janík - informoval poslancov o činnosti Poľovníckeho združenia vlastníkov pôdy
Petrova Ves. Výkon poľovného práva sa riadi zákonom o poľovníctve, kde je určené, koľko
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zveri môžu uloviť, vstupy do revíru sa zapisujú, všetko majú navzájom kontrolované. Ich
činnosť sa viac sústreďuje na ochranu prírody než na lov. V poslednom období sa vyskytujú
aj v našom lese pytliaci, členovia Poľovného združenia musia tiež čistiť les od odpadkov .
Zver sa musí neustále dokrmovať, ak nie je dostatok potravy, presunie sa inam. Výdavky sú
väčšie ako samotný príjem – bolo podané ich vyčíslenie. V tomto roku sa chystajú
svojpomocne opraviť chatu na Splavoch.
Emil Pöštényi – vystúpil s otázkou, ako je to s dodržiavaním územného plánu v obci a
poukázal na začínajúcu prestavbu budovy bývalej kovovýroby v centre obce, ktorú nedávno
získal kúpou nový majiteľ. Reagoval na situáciu, že on chce pre svojho syna pri svojom
rodinnom dome z jestvujúcej garáže vytvoriť pneuservis, ale nezískal súhlasné stanovisko
stavebného úradu, nakoľko tento zámer nie je v súlade s územným plánom obce.
Reagoval Ing. Lasica, že tu bol porušený stavebný zákon, lebo sa zmenil vzhľad budovy, je
potrebné vykonať na tejto stavbe štátny stavebný dohľad. Následne Ing. Lasica oboznámil p.
Pöštényiho s územným pánom s tým, ako tento rieši možnosti budovania priemyselnej zóny.
14. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 04. mája 2015 prijalo
uznesenia, ktorými
číslo
47/2015, 51/2015, 54/2015 berie na vedomie
číslo
48 – A/2015, 48 – B/2015, 48 –C/2015, 48 –D/2015, 49/2015, 50/2015, 52/2015, 53
– A/2015
schvaľuje
číslo 53 - B/2015 ukladá
číslo 55/2015 odporúča
číslo 56/2015 nesúhlasí
15. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu
spoluprácu, zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Mgr. Miriam Hricová
zástupkyňa starostu

Štefan Beňa
starosta obce

Ing. Stanislav Lasica overovateľ
Ing. Marcel Polesňák

Mária Pochylá
zapisovateľka

overovateľ
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