Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 27. marca 2017 v Kultúrnom dome
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.
Ospravedlnený: Vladimír Vépy
Ostatní prítomní:
Gabriela Vépyová – účtovníčka OcÚ
Kristína Baňovičová - zapisovateľka
Účasť občanov na zasadaní OZ: 9
Dnešné zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi otvoril starosta obce Štefan Beňa. Privítal
prítomných poslancov OZ a oboznámil ich s programom zasadania. Konštatoval, ţe je prítomná nadpolovičná
väčšina poslancov OZ, takţe zasadanie je spôsobilé rokovať a prijímať uznesenia. Schôdza OZ bola riadne
písomne zvolaná s uvedením dňa, miesta, hodiny, ako i s programom rokovania.
P R O G R A M:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Interpelácie poslancov
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu k 31. 12. 2016
6. Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2016
7. Správa ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie k 31 .12. 2016
8. Menovanie veliteľa DHZ Petrova Ves
9. Ţiadosť o NFP – Zateplenie budovy MŠ – výška spolufinancovania
10. Správa o výchovno-vyučovacích výsledkoch MŠ Petrova Ves za šk. rok 2015/2016
11. Ţiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce – Jednota dôchodcov Petrova Ves
12. Ţiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce – Únia ţien Petrova Ves
13. Ţiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce – Športový klub Petrova Ves
14. Ţiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce – DHZ Petrova Ves
15. Ţiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce – Poľovnícke zdruţenie Petrova Ves
16. Rôzne: a) Výmena nájomníka v nájomnom byte v bytovom dome 350 b. j.
b) Návrh na odkúpenie časti parc. č . 707/5 na vybudovanie obecného chodníka
17. Diskusia
18. Rekapitulácia uznesení
19. Záver
Poslanci OZ program schválili a riadili sa ním.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
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Starosta obce predloţil návrh na zloţenie návrhovej komisie – predseda Mgr. Miroslav Jakubáč, členovia Mgr.
Vladimír Ondráš, Ján Polák. Za overovateľov zápisnice určil p. Mgr. Miroslava Jakubáča a p. Mgr. Vladimíra
Ondráša. Zároveň oznámil poslancom, ţe zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 30. januára 2017 bola
overovateľmi overená bez pripomienok.
Zloţenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice bolo poslancami schválené.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica,
Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
3. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení prijatých na zasadaní OZ 30. januára 2017 vykonal starosta obce.
Uznesenie č. 1/2017 – OZ zobralo na vedomie správu o činnosti hlavného kontrolóra obce Petrova Ves za rok
2016. Uznesenie č. 2/2017 – OZ zobralo na vedomie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ Petrova
ves za šk. rok 2015/2016. V uznesení č. 3/2017 zobralo OZ na vedomie plnenie úloh na úseku COO za rok
2016. OZ uznesením č. 4/2017Oz
a) schválilo odpredaj verejného priestranstva z vlastníctva obce Petrova Ves parc. č. 5781/2 vo výmere 11 m2,
parc. č. 5781/3 vo výmere 31m2, 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 Ţifčáka Petrova Ves 281.
Cena za m2 – 3,50 €, kúpna cena celkom 385,- €.
b) splnomocnilo starostu obce k podpísaniu kúpnej zmluvy. Jozef Ţifčák poţiadal obec o zhovievavosť. Návrh
zmluvy pripraví v čo najkratšom čase.
Uznesením č. 5/2017 OZ schválilo 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. Cena za m2 - 3,50 €, kúpna cena celkom 136,50 €.
b) kúpna zmluva bola starostom obce podpísaná.
OZ schválilo uznesenie č. 6/2017 a) odpredaj časti verejného priestranstva z vlastníctva obce z parc. č.
188/15 diel č. 12 vo výmere 26 m2, kupujúcemu Štefanovi Gučkovi Petrova Ves 291 podľa § 9a odst. 8
písm. e. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Cena za m2 - 3,50 €, kúpna cena celkom 91,- €.
b) kúpna zmluva bola starostom obce podpísaná.
OZ schválilo uznesenie č. 7/2017 – tajné hlasovanie pri výbere nájomníka do uvoľneného 2-izbového bytu
v bytovom dome č. súp. 350. Uznesením č. 8/2017 OZ schválilo 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.
OZ uznesením č. 9/2017 schválilo komisiu na otváranie obálok v zloţení Ing. Marcel Polesňák, Mgr. Miroslav
Jakubáč, Ján Polák.

4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané ţiadne písomné ani ústne interpelácie.
5.Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu k 31. 12. 2016
Zástupkyňa starostu obce p. Mgr. Miriam Hricová predniesla Stanovisko hlavého kontrolóra k plneniu
rozpočtu k 31. 12. 2016. Vo svojom stanovisku odporúča poslancom schváliť plnenie rozpočtu tak, ako bol
predloţený. Príjmy boli plnené na 99,50 %, výdavky na 99,81 %. Zistené odchýlky nepokladá za natoľko
závaţné, aby boli klasifikované ako porušenie alebo nedodrţanie rozpočtových pravidiel a zásad rozpočtového
hospodárenia ani iných príslušných zákonov a predpisov či hospodárnosti. Hlavný kontrolór navrhuje, aby
poslanci schválili plnenie a čerpanie rozpočtu bez výhrad, tak ako bolo predloţené ekonómkou obce. Správa
bola predloţená písomne a tvorí prílohu tejto zápisnice. Starosta obce predloţil návrh uznesenia a otvoril
rozpravu k tomuto bodu programu. K stanovisku hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu k 31. 12. 2016
nebola prednesená ţiadna pripomienka.
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Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu obce k 31. 12. 2016.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír
Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
6. Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2016
Účtovníčka OcÚ p. Gabriela Vépyová zhrnula plnenie rozpočtu za rok 2016. Rozpočet k 1.1.2016 bol
schválený vyrovnaný: príjmy celkom vo výške 550 824.- €, celkové výdavky vo výške 550 824.- €. V
priebehu roka sa robili tri zmeny rozpočtu. Po zmenách boli príjmy celkom vo výške 706 277,66 € a výdavky
vo výške 658 390,01 €. Plnenie rozpočtu: príjmy 674 094,04 €, výdavky boli čerpané vo výške 605 377,80€.
Správa o plnení rozpočtu bola predloţená písomne a tvorí prílohu tejto zápisnice. Starosta obce predniesol
návrh uznesenia a otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. K plneniu rozpočtu k 31. 12. 2016 nebola
prednesená ţiadna pripomienka.
U z n e s e n i e č. 11/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
plnenie rozpočtu k 31. 12. 2016
Príjmy
Beţné príjmy

633 483,68

Plnenie rozpočtu k
31 .12. 2016
630 327,80

Kapitálové príjmy

14 106,56

12 559,56

Finančné operácie príjmové

58 687,42

31 206,68

Spolu

706 277,66

674 094,04

Rozpočet po 3. zmene

Výdavky

Rozpočet po 3. zmene

Beţné výdavky

585 470,45

Plnenie rozpočtu k
31 .12. 2016
566 789,75

Kapitálové výdavky

34 696,66

1 001,-

Finančné oper. výdavkové

38 222,90

37 587,05

Spolu

658 390,01

605 377,80

Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír
Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák)

-47. Správa ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie
k 31. 12. 2016
Účtovníčka OcÚ p. Gabriela Vépyová informovala prítomných, ţe na základe príkazu starostu obce bola
vykonaná inventarizácia majetku k 31.12.2016. Boli vytvorené inventarizačné komisie, ktoré vykonali
inventarizáciu na svojom stredisku. Zloţenie inventarizačných komisií bolo schválené na zasadaní OZ. Pri
inventarizácií neboli zistené ţiadne rozdiely. Ústredná inventarizačná komisia skonštatovala, ţe neboli zistené
rozdiely v skutočnosti a s účtovným stavom.
Starosta obce predniesol uznesenie k tomuto bodu programu a otvoril rozpravu. K správe ústrednej
inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2016 nebola prednesená ţiadna pripomienka.
U z n e s e n i e č. 12/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2016
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír
Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
8. Menovanie veliteľa DHZ Petrova Ves
Starosta obce Štefan Beňa informoval poslancov, ţe veliteľa DHZ obce vymenúva a odvoláva obec. Nakoľko
p. Jozefovi Janíkovi uplynula doba osvedčenia o odbornej spôsobilosti a v mesiaci február a marec absolvoval
školenie, na základe ktorého získal osvedčenie o odbornej spôsobilosti, je potrebné znova ho menovať do
funkcie veliteľa uznesením OZ. Výročná členská schôdza v mesiaci december 2016 jednohlasne zvolila za
veliteľa DHZ p. Jozefa Janíka. Na základe týchto skutočností odporúča DPO SR obecnému zastupiteľstvu
schváliť menovanie Jozefa Janíka do funkcie veliteľa DHZ Petrova Ves.
U z n e s e n i e č. 13/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
menuje
veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Petrova Ves Jozefa Janíka nar. 16.03.1955, bytom Márie
Terézie 67, Holíč.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír
Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
9. Ţiadosť o NFP – Zateplenie MŠ – výška spolufinancovania
Starosta obce informoval prítomných, ţe na zasadaní OZ v mesiaci december poslanci schválili 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.
Obec prepracovala projekty. Kritériá sú veľmi náročné. Vzhľadom na vek budovy nebude postačovať len
zateplenie plášťa a strechy budovy, ale aj výmena otvorov, výmena svietidiel, vetrania - rekuperácia.
Rozpočet bol doručený len krátko pred zasadaním OZ. Na tomto zasadaní OZ je potrebné schváliť výšku
spolufinancovania, nakoľko sa ţiadosť musí predloţiť do 31. 03. 2017. Rozpočet bol predloţený poslancom
na zasadaní OZ. Celkové náklady sú rozpočtované vo výške 286 464,18 €. Výška spolufinancovania obce – 5
% t.j. 14 323,21 €. Starosta obce predniesol návrh uznesenia a otvoril rozpravu k tomuto bodu programu.
Ing. Stanislav Lasica – ja mám iba takú okrajovú pripomienku, ak nemáme k dispozícii projektovú
dokumentáciu, máme len poloţkový rozpočet a krycie listy, nemôţeme sa k tomu zodpovedne vyjadriť. Aj
keď si myslím, ţe som dobrý odborník, tak z toho neviem nič. Projektantom je p. Ing. Robert Krídl?
Starosta obce – p. Robert Krídl robil iba certifikáty, audity a navrhnuté opatrenia, ktoré bolo treba spraviť.
Projekt spracovala tá istá firma, ktorá ho realizovala ešte v roku 2010, tento projekt je prepracovaný uţ
tretíkrát, pretoţe sa mení legislatíva. Muselo sa pristúpiť aj k výmene osvetlenia, taktieţ sa musela dať
vyhotoviť projektová dokumentácia na rekuperáciu.
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by sme s niečím prispeli.
Starosta obce – projekt mám zatiaľ iba v elektronickej podobne, fyzicky som ho neobdrţal. Pracovali sme na
tom, aby sme získali všetky podklady. Výzva bola vyhlásená 01. 03. 2017 a vtedy sa ukázalo, čo treba doplniť,
aby bol projekt úspešný. Ţiadosť o NFP sa má podať do 31. 03. 2017. Zajtra musím všetky podklady
poskytnúť obstarávateľovi, aby mohol zadať obstarávanie, pretoţe obstarávanie na dodávateľa musí byť začaté
skôr, ako sa podá ţiadosť. Sľúbené sú 2 kolá, my sa chceme uchádzať hneď v 1. kole. Viem, ţe o NFP sa bude
uchádzať veľa obcí.
Ing. Stanislav Lasica – aj pred realizáciou bude priestor na zlepšenie, moţnosť niečo ovplyvniť.
Starosta obce – ak budem mať fyzicky projekty k dispozícií, tak ich určite posuniem stavebnej komisii.
Ing. Marcel Polesňák – v rozpočte je poloţka ostatné náklady nulová. Tieto náklady sú však dosť vysoké, je
to autorský dozor projektanta, koordinácia dokumentácie, ku kolaudácií sa potrebuje nový energetický
certifikát a projekt skutočného vyhotovenia, kopec ďalších vecí. Tieto poloţky by tam mali byť tieţ zahrnuté,
pretoţe je to nie malá suma. Zo skúseností viem, ţe keď robíme projekt, tak máme projekt stavebnej časti
a ostatné náklady. Poprípade sa necháva rezerva.
Starosta obce – nemáme zatiaľ projekty, nemáme ani faktúru za ich vyhotovenie. V rozpočte je určite
zahrnutá aj rezerva, z časového hľadiska sa to nedalo zvládnuť.
Ing. Marcel Polesňák – autorský dozor tam musí byť, pretoţe keď sa ţiadajú európske peniaze, musí to
niekto kontrolovať. K výške spolufinancovania nemalo by byť uznesenie 5 % z vysúťaţenej sumy, nie
presná suma.
Starosta obce – v uznesení musí byť konkrétna suma, je to povinné.
U z n e s e n i e č. 14/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
1. predloţenie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu ,,Zateplenie
materskej školy v obci Petrova Ves“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie ţiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na zníţenie energetickej náročnosti verejných
budov s kódom výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce a platným programom rozvoja obce.
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami pomoci
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci a spolufinancovanie vo výške 5 % celkových rozpočtových
nákladov čo je 14 323,21 € . Finančné prostriedky na spolufinancovanie budú pouţité
z rezervného fondu.
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír
Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
10. Správa o výchovno-vyučovacích výsledkoch MŠ Petrova Ves za šk. rok 2015/2016
Riaditeľka Materskej školy v Petrovej Vsi p. Mgr. Alena Kučerová v spolupráci so školskou radou kaţdoročne
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 výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy za uplynulý školský rok.
Správa bola písomne predloţená a tvorí prílohu tejto zápisnice. Starosta obce predloţil návrh uznesenia
a otvoril rozpravu k tomuto bodu programu.
Mgr. Miriam Hricová – správa je vysoko kvalifikovaná, profesionálna. Informácie o činnosti MŠ sú
podávané i prostredníctvom Petrovoveského spravodaja.
Ing. Stanislav Lasica – riaditeľku aj systém vedenia MŠ nám môţu všetci iba závidieť
Starosta obce – kto chodí do škôlky určite si všimol, ţe vnútorné prostredie je nádherné. Naším cieľom je,
aby vyzerala aj zvonka tak, ako slúţi a vyzerá zvnútra.
U z n e s e n i e č. 15/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Petrova Ves za šk. rok 2015/2016
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
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Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
11. Ţiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce – Jednota dôchodcov
Petrova Ves
V zmysle VZN obce o poskytovaní dotácií, si môţu spoločenské organizácie podať ţiadosť o dotáciu. Termín
predloţenia ţiadosti o dotáciu je do konca marca príslušného roka. Jednota dôchodcov Petrova Ves poţiadala
o dotáciu vo výške 500.- € na poriadanie kultúrnych podujatí pre svojich členov, zájazdy. Minuloročná dotácia
bola riadne zúčtovaná. Starosta obce predloţil návrh uznesenia a otvoril rozpravu k tomuto bodu programu.
Ing. Marcel Polesňák – vzhľadom na počet akcií, rôznych výletov, ktoré táto JD organizuje, si zaslúţi takúto
výšku dotácie.
Ing. Stanislav Lasica - táto veková kategória má sťaţené podmienky, nedokáţe si zabezpečiť sama finančné
prostriedky, treba ich podporiť
Mgr. Miriam Hricová – môţeme byť radi, ţe sú takí aktívni.
U z n e s e n i e č. 16/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
1. schvaľuje
dotáciu z rozpočtu obce Jednote dôchodcov v Petrovej Vsi vo výške 500.- €
2. ukladá Obecnému úradu
spracovať zmluvu o poskytnutí dotácie s uvedením účelu jej pouţitia
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír
Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
12. Ţiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce – Únia ţien Petrova Ves
Tieţ Únia ţien Petrova Ves poţiadala o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 400.- €. V minulom
roku usporiadali viacero akcií, na ktorých sa zúčastnili nielen ţeny, ale mnoho obyvateľov našej obce. Uţ aj
v tomto roku pripravili vydarené podujatie Retro párty. Starosta obce predloţil návrh uznesenia a otvoril
rozpravu k tomuto bodu programu
Ing. Stanislav Lasica - navrhol predloţiť najskôr všetky dotácie, potom porovnať, rozdiskutovať všetky
ţiadosti, či dať všetkým rovnako, aby sme sa vyhli nejakým nezrovnalostiam. Starosta obce dal hlasovať
o tomto návrhu.
U z n e s e n i e č. 17/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
návrh Ing. Stanislava Lasicu najprv predloţiť všetky Ţiadosti o dotáciu a následne o nich hlasovať.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír
Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Starosta obce predloţil ostatné ţiadosti o dotácie z rozpočtu obce:
Športový klub Petrova Ves poţiadal o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na svoju činnosť na prípravu detí a
dospelých vo výške 6 500.- €. . Minuloročná dotácia bola riadne zúčtovaná.
DHZ poţiadal o poskytnutie dotácie vo výške 7 000,- €. Dotáciu chcú pouţiť na oslavu 90. výročia vzniku
DHZ, opravu hasičskej striekačky PPS 12, nákup 5 ks vychádzkových uniforiem, agregát nevyhnutne
potrebuje opravu. Ťaţko sa zháňajú noví členovia, technika nie je na poţadovanej úrovni.
Poľovnícke zdruţenie vlastníkov pôdy Petrova Ves poţiadalo o dotáciu vo výške 500.- € na svoju činnosť,
zazverovanie revíru, čistenie lesa, odvoz odpadu z lesa, nákup krmiva, vysádzanie stromčekov. Zúčastnia sa
Rozprávkového pochodu, ktorý sa bude konať tento rok v našej obci.
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Ing. Stanislav Lasica – Únia ţien by podľa môjho názoru mala dostať rovnako ako Jednota dôchodcov, t. j.
500,- €.
DHZ ţiadajú oprávnene výšku tejto dotácie. Je potrebné mať nachystaných ľudí a techniku, ak by sa niečo
stalo.
Je potrebné na konci roka aj skontrolovať, či sa vynaloţené finančné prostriedky neminuli cieľom a boli
oprávnene vyuţité.
Ing. Marcel Polesňák – repas stojí 4 000,- €, nebolo by lepšie kúpiť nový agregát.
p. Jozef Janík – repas agregátu bol vykonaný pred 4 rokmi. Mesto Holíč kúpilo nový agregát za 7 000,-€.
Nové agregáty stoja od 5 000,- € – 7 000,- €.
Starosta obce – DHZ môţeme odsúhlasiť dotáciu bez toho, aby sme započítali do nej aj agregát a na ďalšom
zasadaní OZ, keď budeme mať bliţšie podklady, môţeme schváliť dotáciu na agregát.
Ing. Stanislav Lasica – na minuloročnom Popoludní pre deti ma nahnevalo, ţe sa guláš predával. Hostia nech
si kúpia, ale pre deti mal byť zadarmo.
U z n e s e n i e č. 18/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
1. schvaľuje
dotáciu z rozpočtu obce Únií ţien Petrova Ves vo výške 500,- €.
2. ukladá Obecnému úradu
spracovať zmluvu o poskytnutí dotácie s uvedením účelu jej pouţitia
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír
Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
U z n e s e n i e č. 19/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
1. schvaľuje
dotáciu z rozpočtu obce Športovému klubu Petrova Ves vo výške 6 500,- €
2. ukladá Obecnému úradu
spracovať zmluvu o poskytnutí dotácie s uvedením účelu jej pouţitia
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír
Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
U z n e s e n i e č. 20/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
1. schvaľuje
dotáciu z rozpočtu obce DZH Petrova Ves vo výške 3 000,- €
2. ukladá Obecnému úradu
spracovať zmluvu o poskytnutí dotácie s uvedením účelu jej pouţitia
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír
Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
U z n e s e n i e č. 21/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
1. schvaľuje
dotáciu z rozpočtu obce Poľovníckemu zdruţeniu Petrova Ves vo výške 500,- €
2. ukladá Obecnému úradu
spracovať zmluvu o poskytnutí dotácie s uvedením účelu jej pouţitia
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír
Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
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16. Rôzne
a) Výmena bytu v bytovom dome č.súp. 350 – 11 b.j.
Na minulom zasadaní OZ zastupiteľstva bol pridelený 2-izbový byt Markovi Zifčákovi. Byt bol nájomcovi
odovzdaný. Po odovzdaní bytu p. Ţifčák oznámil obecnému úradu, ţe nevyuţije obidve miestnosti. Na
zasadaní OZ bola prerokovávaná i ţiadosť Lívie Jakubáčovej, ktorá má záujem o 2-izbový byt. Po odovzdaní
bytu podali nájomcovia Marek Zifčák a Lívia Jakubáčová ţiadosť na obecné zastupiteľstvo o výmenu bytu. Po
doručení ţiadosti obec oslovila poslancov o vyjadrenie, či si byt môţu navzájom vymeniť. Väčšina
poslancov súhlasila v emailovej komunikácii s touto výmenou, aby sa predišlo dvojnásobnému sťahovaniu.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a otvoril rozpravu.
Ing. Stanislav Lasica – OZ odsúhlasilo byt Markovi Zifčákovi. Je škoda, ţe sme sa vtedy nepočúvali. Uţ na
minulom zasadaní sme mohli odsúhlasiť byt Lívií Jakubáčovej a Markovi Zifčákovi. Dnes sme sa k tomu
vracať uţ nemuseli.
U z n e s e n i e č. 22/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
výmenu 2-izbového bytu č. 7 Marka Zifčáka a 1-izbového bytu č. 10 Lívie Jakubáčovej v bytovom
dome 350.
Hlasovanie
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír
Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
b) Návrh na odkúpenie časti parc. 707/5 na vybudovanie obecného chodníka
Starosta obce informoval poslancov, ţe sa ide o pozemok, ktorý je medzi predzahrádkou p. Terézie Krátkej
a telesom komunikácie. Vypracúva sa projekt na realizáciu vybudovania obecného chodníka. Pani Krátká
nemá námietky voči odpredaju pozemku. Bude potrebné spracovať geometrický plán, nakoľko jedna parcela
je nevysporiadaná, je v „E“ stave katastra nehnuteľností.
Starosta obce predniesol uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu programu.
Ing. Marcel Polesňák – nie je schválená cena 3,50 € /m2?
Starosta obce – paušálne neschvaľujeme, predávame vţdy kaţdú parcelu samostatne. Toto je odkúpenie
parcely. Pani Krátkej som dal návrh 2,- €, odpovedala, čo na to povedia poslanci. Z ústretovosti, po zváţení
som jej navrhol 2,50 €, bolo by to prijateľné pre obidve strany.
Je tam chybný zápis ohľadom metráţe. Parcela prechádza do potoku, nie je vysporiadaná so SVP.
U z n e s e n i e č. 23/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
1. vypracovanie GP na oddelenie pozemkov parc. č. 707/5
2. odkúpenie časti parc. č. 707/5 od p. Terézie Krátkej na vybudovanie obecného chodníka, cena
za m2 – 2,50 € .
Hlasovanie
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír
Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
17. Diskusia
V diskusií vystúpili:
Ing. Stanislav Lasica – projekt na vybudovanie obecného chodníka je výborne spracovaný. Chodník by mal
byť vybudovaný aj v lokalite smerom na Šaštín. Nedávno som čistil pozemok pred domom, išli dve dievčatá
a jedno sa spýtalo druhej: ,, Kadiaľ pôjdeme? Kanálom?“ Hanbil som sa, pretoţe som poslancom za tú časť
obce. Budem sa biť za to, aby sa to zlepšilo. Nebolo by na škodu porozprávať sa s projektantom, či by sa dala
zrealizovať výstavba chodníka aj v tejto časti obce. Je potrebné posúdiť tento stav a dať vytvoriť GP.
Nechcem, aby sa príprava realizácie obecného chodníka odloţila, ale aby sa riešila.
Ing. Marcel Polesňák – na stránke obce je oznámenie o výrube pagaštana pri cintoríne. Ide o najmenší strom,
ktorý je vysunutý vo svahu, pričom jedna haluz zasahuje do cesty, pod koreňom je dutina. Bude sa vykonávať
sanácia. Výrub sa nestihne uskutočniť v čase vegetačného kľudu, t. j. do konca mesiaca marca. Taktieţ sme si
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chemikálie. Ide o trestný čin, keď chce niekto zničiť strom. Treba to v rozhlase vyhlásiť a upozorniť občanov.
Ďalej hovoril, ţe v blízkej dobe bude vydaná nová výzva z EÚ fondov pre obce od 1000 do 2000 obyvateľov
na dobudovanie vodovodu a kanalizácie. Keďţe sme v tej kategórií, mali by sme sa uchádzať o túto výzvu,
na rozšírenie týchto sietí v novej lokalite IBV.
Starosta obce – pred rokom uţ bola výzva podaná, ale do tejto kategórie sme nespadali. Výzva bola podaná
na dokončenie kanalizácie a vodovodu na ulice, prepojenie ulíc. Pokúsime sa na to pozrieť a porozprávame sa
aj so spôsobilou osobou, či budeme oprávnení podať ţiadosť.
Čo sa týka pagaštana, neobdrţal som stanovisko od komisie ţivotného prostredia. Obec podala ţiadosť na
výrub stromu orgánu, ktorý je oprávnený vydávať povolenia. Ak sa nezrealizuje výrub stromu do konca
marca, môţe sa uskutočniť na jeseň. Je potrebné predloţiť stanovisko od komisie ţivotného prostredia.
Ing. Stanislav Lasica – situácia počas pohrebov je krízová, ulica Kaniţa je nepriechodná. Je potrebné
vybudovať parkovisko za cintorínom. Pán Jahelka ako projektant dopravných stavieb by mohol podať
stanovisko. ako by to mohlo fungovať. Má to súvis aj s tými stromami, či sa budú niektoré vyrezávať alebo
nie.
Starosta obce - s p. Noskom som sa dohodol, ţe sa urobí redukcia 2 stromov, ale zistilo sa, ţe aj stav tretieho
stromu je akútny. Nakoniec sme sa dohodli, ţe sa urobí prierez 3 stromov, pretoţe tam prišlo k tlakovej väzbe.
Dva dominantné terminály zväčšujú objem a uţ nemajú toľko miesta. Ak sa pozrieme na 18-metrový strom,
je vidieť, ţe koruna sa rozišla od seba. Pán Nosek sa vyjadril, ţe toto nie je potrebné riešiť v čase vegetačného
kľudu.
Ing. Marcel Polesňák – pán Nosek je naozaj fundovaná osoba, ktorá tejto problematike rozumie. Je
zástancom toho, ţe radšej orezaný pahýľ neţ vyrezaný celý strom. Nemôţu sa odrezať celé haluze, pretoţe
gaštan sa hojí veľmi zle, cez ranu sa dostávajú hubové ochorenia do kmeňa stromu.
Starosta obce – súhlasím s Marcelom, len pánovi Noskovi sa to ľahko hovorí, pretoţe on si za sanáciu
stromov necháva platiť, on to neplatí.
Peter Chňupka – ja by som sa chcel pýtať na ten prejazd na cintorín, ktorý je smerom na Gbely. Sú tam
ţelezá, veľká diera – mohlo by sa to zabetónovať alebo nasypať makadam.
Ing. Marcel Polesňák – niekto tam môţe aj nádrţ auta váţne poškodiť. Treba to zasypať makadamom alebo
prijať iné akútne riešenie.
Starosta obce – je potrebné hľadať súvislosti. Viem, ţe je to nevyhovujúce, ale ak tečie voda z kopca a narazí
na takúto prekáţku, tak sa bude snaţiť dostať čo najrýchlejšie do prvej priekopy. Má to svoje plus aj mínus.
Musí sa to vyriešiť úpravou.
Ing. Stanislav Lasica – IBV je na hranici Letničského katastra. Keď som spracovával 1. časť štúdie IBV, bol
ponechaný cca 3 - 4 metrový priestor na výsadbu stromov, vetrolam. Dostávame sa do druhej časti, tam je
lokalita uţšia a priestor tam chýba. Nie je povinnosť zabezpečiť vjazd i zo zadnej časti, ale je potrebné
rozhodnúť, či sa tam nejaký priestor ponechá.
Starosta obce – ak sa tam priestor ponechá, noví vlastníci priestranstvo zaberú.
Ing. Stanislav Lasica - na zasadaní stavebnej komisie spolu s komisiou ŢP tento problém treba doriešiť.
p. Ján Polák – informoval starosta obce o vyhodnotení ponúk na rekonštrukciu KD?
Starosta obce – podklady boli zaslané 6 uchádzačom. Naspäť sa vrátili len dve cenové ponuky. Najniţšiu
cenu ponúkla stavebná firma Palkovič SK, s. r. o. Hlboké. Tento týţdeň bude podpísaná zmluva, následne sa
môţe začať s rekonštrukciou.
Ing. Stanislav Lasica – nepochopili sme nejaké veci. Mali sme menovanú komisiu na otváranie obálok. Mali
sme vytvoriť ešte jednu komisiu na vyhodnocovanie ponúk. Zo skúseností viem, ţe majú byť dve komisie.
Mgr. Vladimír Ondráš – nebolo niečo správne pri výbere dodávateľa? Aké sú kritéria pri výbere?
Ing. Marcel Polesňák – hlavným kritériom pri výbere dodávateľa je cena
Ing. Stanislav Lasica – ak je určená komisia na otváranie obálok, komisia má mandát otvoriť obálky,
skontroluje všetky náleţitosti, zapíše a skončí. Zo skúseností viem, ţe je to nie je tá istá komisia, sú dve
komisie.
Mgr. Vladimír Ondráš – je niečo porušené, ak máš vedomosť, ţe mala byť ešte menovaná zvlášť výberová
komisia a nebola?
Ing. Stanislav Lasica - nevidel som zápisnicu, len čo si pamätám. Schvaľovali sme komisiu na otváranie
obálok.
Starosta obce – môţeme upraviť uznesenie, ţe komisia na otváranie obálok má i mandát na vyhodnotenie
ponúk.
Starosta obce na ozrejmenie situácie vysvetlil priebeh zasadania komisie a vyhodnotenie ponúk. Do súťaţe sa
prihlásil jeden Petrovovešťan a jeden pán z Hlbokého. Cenovú ponuky sa vyhodnotili podľa stanovených
kritérií. Vyhral uchádzač s najniţšou cenovou ponukou z Hlbokého.
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v zmluve uvedené.
Starosta obce – súhlasím s návrhom. Budem veľmi rád, ţe sa tam vytýčia aj také veci, na ktoré som neprišiel
iba ja, ale aj niekto iný.
Zároveň starosta obce poţiadal poslancov, aby navrhli členov komisie na výber uchádzačov pri verejnom
obstarávaní.
Ing. Stanislav Lasica – navrhujem, aby tá istá komisia, ktorá bola schválená na otváranie obálok, bola aj
na vyhodnocovanie ponúk na zateplenie budovy MŠ, ale ak sa bude pripravovať nejaká akcia s výberovým
konaním, určí sa, či sa ponechá tá istá komisia ako na otváranie obálok aj na vyhodnocovanie ponúk, alebo
sa vyberie nová, aby sme na celé obdobie nemali určenú tú istú komisiu.
Starosta obce – navrhol, aby sa na dnešnom zasadaní schválilo, ţe komisia, ktorá bola menovaná na
otváranie obálok v zloţení Ing. Polesňák, Mgr. Jakubáč, Polák, mala mandát aj na vyhodnocovanie ponúk pri
verejnom obstarávaní na zateplenie MŠ.
U z n e s e n i e č. 24/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
komisiu na vyhodnocovanie ponúk verejného obstarávania na „Zateplenie budovy MŠ“ v zloţení ako
bola menovaná na otváranie obálok Ing. Marcel Polesňák, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ján Polák.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 7 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý,
Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák)
Proti: 1
Zdrţal sa: 0
Po vyčerpaní diskusných príspevkov poslancov, starosta obce udelil slovo občanom obce.
p. Pavel Okasa – majitelia motorových vozidiel parkujú na chodníkoch, na niektorých miestach vyčnievajú
porasty do chodníka alebo cesty. Občania nemôţu bezpečne prechádzať.
Starosta obce – urobíme reláciu do miestneho rozhlasu a Petrovoveského spravodaja.
14. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 27. marca 2017 prijalo uznesenia, ktorými
číslo 11/2017, 12/2017 , 14/2017, 16/2017, 17/2017, 18/2017, 19/2017, 20/2017, 21/2017, 22/2017, 23/2017
schvaľuje
číslo 10/2017, 15/2017 berie na vedomie
číslo 13/2017 menuje
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

Štefan Beňa
starosta obce

Mgr. Vladimír Ondráš

overovateľ

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

Mgr. Miroslav Jakubáč

overovateľ

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

Kristína Baňovičová
zapisovateľka
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