Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 01. marca 2018 v zasadačke
Obecného úradu v Petrovej Vsi
_______________________________________________________________________________
Prítomní:
Štefan Beňa starosta obce
Mgr. Miriam Hricová, zástupca starostu,
Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák, Vladimír
Vépy, Peter Chňupka
Ospravedlnení: Mgr. Vladimír Ondráš,
Ostatní prítomní:
Ing. Ivan Gronský – kontrolór obce
Kristína Baňovičová - zapisovateľka
Gabriela Vépyová – účtovníčka OcÚ
Bc. Nikola Chrenková - pracovníčka OcÚ
Účasť občanov na zasadaní OZ: 3
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. Starosta obce navrhol
doplniť do programu: do bodu Rôzne: a. Zámena pozemkov Ing. Ivan Janík – úprava výmery, b. Podanie
ţiadosti o NFP – Zberný dvor odpadov
P R O G R A M:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Interpelácie poslancov
4. Voľba návrhovej komisie
5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017

6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ Petrova Ves za šk. rok 2016/2017
7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ Petrova Ves za šk. rok 2016/2017
8. Plnenie úloh na úseku COO za rok 2017
9. Návrh investičných akcií na rok 2018
10. Ţiadosť o odpredaj pozemku – Emil Prachar
11. Voľba prísediacich pre Okresný súd v Skalici
12. Informácia o podaní ţiadosti o NFP – výmena povrchu multifunkčného ihriska v areály
ŠK Petrova Ves
13. Informácia o podaní ţiadosti na predĺţenie nájomnej zmluvy a o prenájme pozemkov
14. Rôzne: a) Zámena pozemkov Ing. Ivan Janík – úprava výmery
b) Podania ţiadosti o NFP – Zberný dvor odpadov
15. Diskusia
16. Rekapitulácia uznesení
17. Záver
Poslanci OZ program schválili a riadili sa ním.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák,
Vladimír Vépy, Peter Chňupka)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

-22. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predloţil návrh na zloţenie návrhovej komisie – predseda Miroslav Pochylý, členovia
Ján Polák, Vladimír Vépy. Za overovateľov zápisnice určil p. Miroslava Pochylého a p. Jána Poláka. Zároveň
oznámil poslancom, ţe zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 12. decembra 2017 bola overovateľmi overená bez
pripomienok.
Zloţenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice bolo poslancami schválené.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák,
Vladimír Vépy, Peter Chňupka)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
3. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení prijatých na zasadaní OZ z 12 decembra 2017 vykonal starosta obce.
Uznesenie č. 58/2017 – OZ schválilo zmenu rozpočtu k 31. 12. 2017. Poslanci OZ uznesením č. 59/2017
zobrali na vedomie stanovisko obecného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018-2020. Uznesením č.
60/2017 OZ schválilo návrh rozpočtu na rok 2018. Uznesením č. 61/2017 OZ zobralo na vedomie viacročný
rozpočet na roky 2019-2020. OZ schválilo uznesenie č. 62/2017 – dodatok č. 7 k VZN č. 2/2009. Uznesením
č. 63/2017 schválilo OZ VZN č. 2/2017. Uznesením č. 64/2017 OZ schválilo dodatok č. 1/2017 k VZN č.
2/2013. OZ schválilo uznesením č. 65/2017 plán kontrol obecného kontrolóra na I. polrok 2018. Uznesením č.
66/2017 OZ schválilo plán práce obecného zastupiteľstva na I. polrok 2018. OZ schválilo uznesenie. Č.
67/2017 – udelenie mimoriadnych odmien. OZ schválilo uznesenie č. 68/2017 – zámenu pozemkov s Mgr.
Milenou Filipovou. OZ uznesením č. 69/2017 poverilo starostu obce, aby sledoval priebeh schvaľovacieho
procesu a prípadne zvolal mimoriadne zasadania OZ. OZ zobralo na vedomie uznesenie č. 70/2017 –
Informatívnu správu spoločnosti VPP Holíč. OZ uznesením č. 71/2017 zobralo na vedomie ţiadosť o odpredaj
pozemku Mgr. Kataríny Búzkovej. OZ uznesením č. 72/2017 doporučilo vyhotoviť GP p. Kataríne Búzkovej
po konzultácií so stavebnou komisiou a zohľadnení stávajúcich inţinierskych sietí a dodrţania ochranného
pásma. Starosta obce doplnil, ţe ţiadateľku oboznámil s uznesením, aby si dala vyhotoviť GP. OZ schválilo
uznesenie č. 73/2017 – pridelenie nebytových priestorov v KD Únií ţien. Uznesením č. 74/2017 OZ schválilo
odpredaj pozemku parc. č. 4001/14 vo výmere 514 m2 a zároveň splnomocnilo starostu obce k podpísaniu
kúpnej zmluvy.
Počas kontroly uznesení na zasadanie OZ dostavil poslanec Ing. Stanislav Lasica. Starosta obce skonštatoval,
ţe je prítomných 8 poslancov.
4. Interpelácie poslancov
Ing. Marcel Polesňák sa informoval o skládke VPP Holíč, či uţ prebehlo verejné prerokovanie. Starosta obce
poslancov oboznámil, ţe sa verejné prerokovanie zatiaľ nekonalo.
5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017

Minimálne raz ročne hlavný kontrolór obce podáva správu o svojej činnosti v zmysle § 18 f odsek 1)
písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Hlavný
kontrolór obce sa pri svojej činnosti riadil plánmi práce schválenými OZ uznesením č. 68/2016 zo
dňa 14. 12. 2016 a plánmi práce schválenými uznesením č. 33/2017 zo dňa 15. 06. 2017.
Písomné správy z vykonaných kontrol sú priebeţne prikladané do zloţky finančnej kontroly.
Nezávisle od toho sú operatívne oboznámení s výsledkom kontroly zamestnanci obce zodpovední za
príslušnú oblasť a podľa potreby i pán starosta. V prípade potreby sú prijímané primerané opatrenia.
V priebehu roka 2017 nedostal OcÚ ţiadne podania, ktorých obsah by bolo moţné povaţovať za
sťaţnosť v zmysle §3 zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťaţnostiach (obmedzenie alebo ohrozenie
práv činnosťou, resp. nečinnosťou orgánov obce alebo obecného úradu, alebo iných štátnych či
verejných orgánov).
Hlavný kontrolór obce Ing. Ivan Gronský skonštatoval, ţe všetky úlohy uvedené v plánoch práce na
rok 2017 a ostatné úlohy plynúce z §18d aţ 18f zákona o obecnom zriadení boli splnené.
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U z n e s e n i e č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce Petrova Ves za rok 2017
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel
Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ Petrova Ves za šk. rok 2016/2017
Všetci pedagogickí zamestnanci v základnej škole sa snaţili v šk. roku 2016/2017 skvalitňovať vzdelávaciu
činnosť školy, zmodernizovať výchovno–vzdelávací proces. Zúčastňovali sa spoločensko-vedných,
športových a výtvarných súťaţí, organizovali besedy pre ţiakov. V dostatočnej miere vyuţívali učebňu na PC
a internet formou počítačového krúţku a informatickej výchovy. Ţiaci navštevovali aj krúţok papierového
modelárstva, krúţok šikovných rúk, umelecko-dramatický krúţok a šachový krúţok. Spolupracovali s MŠ
Petrova Ves, ZUŠ. V ŠKD vytvárali optimálne podmienky pre rozvoj záujmových činností detí, zvýšila sa
starostlivosť o ne a skvalitnila sa ich príprava na vyučovanie. Základná škola sa zapájala do kultúrneho ţivota
obce prípravou akadémií a kultúrnych programov k rôznym spoločenským podujatiam. Starosta obce
predniesol uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu programu.
Mgr. Hricová berie ako pozitívum, ţe nemuseli byť vyuţité ţiadne z výchovných opatrení (zníţená známka
zo správania, pokarhanie), čo je ďalším pozitívom tejto školy.
Starosta obce doplnil, ţe v šk. roku 2017/2018 sú v ZŠ 4 integrované deti, pričom pre jedno dieťa bolo
potrebné zabezpečiť asistenta učiteľa alebo pomocného učiteľa, keďţe rodičia chceli, aby navštevovalo ZŠ
v Petrovej Vsi a nie špeciálnu ZŠ. Obec Petrova Ves podala ţiadosť na asistenta učiteľa. Nakoľko bola ţiadosť
úspešná, od 01. 02. 2018 bola prijatá zamestnankyňa do ZŠ na pozíciu asistent učiteľa. Projekt trvá 3 roky
a finančné prostriedky boli schválené na celé 3 roky. OZ na predchádzajúcich zasadaniach schválilo 5 %-né
spolufinancovanie. Starosta obce skonštatoval, ţe vďaka práci asistentky sa učiteľka môţe venovať všetkým
ţiakom naplno.
Ing. Polesňák - aký je rozdiel medzi poloţkami odchodné a cestovné, ktoré sú uvedené v správe ZŠ?
p. Vépyová - odchodné je vyplácané pri odchode do dôchodku, ak zamestnanec dovŕši dôchodkový vek. Je
potrebné podať ţiadosť. V šk . roku 2016/2017 dovŕšila dôchodkový vek pani riaditeľka.
Mgr. Jakubáč - sú deti poistené, keď sa zúčastňujú školských výletov a v správe je uvedený jeden úraz
dieťaťa?
p. Vépyová – deti sú poistené samostatne, zároveň je samostatne poistená aj škola.
U z n e s e n i e č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ Petrova Ves za šk. rok 2016/2017.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel
Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ Petrova Ves za šk. rok 2016/2017
V materskej škole prostredníctvom zmysluplnej, cieľavedomej výchovno-vzdelávacej činnosti rozvíjali

kompetencie detí ako základ pre školské vzdelávanie. Vytvárali edukačné situácie, aby deti získavali
nové skúsenosti prostredníctvom záţitkového učenia, stimulovali rozvoj tvorivosti, usilovali sa
vyuţívať problémové učenie, vytvárali dostatočný priestor pre hodnotenie a sebahodnotenie detí.
Umoţňovali deťom sebarealizáciu prostredníctvom tvorby pravidiel, slobodnej voľby úloh, hier,
činností, uplatňovania vlastného poznávacieho štýlu a tempa. Usilovali sa vytvárať čo najlepšie
podmienky pre výchovu a vzdelávanie detí, aby ich pobyt v škôlke bol poznačený radosťou,
záţitkami, pozitívnym preţívaním a uţitočnými poznatkami.
Mgr. Hricová – správa je spracovaná veľmi profesionálne, čo poukazuje na profesionálne vedenie
MŠ a odzrkadľuje sa to aj pri prezentovaní ich aktivít.

-4-

U z n e s e n i e č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ Petrova Ves za šk. rok 2016/2017.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel
Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
8. Plnenie úloh na úseku COO za rok 2017

Obec Petrova Ves v súčasnosti plní všetky úlohy v oblasti krízového riadenia, hospodárskej
mobilizácie, civilnej ochrany a ochrany utajovaných skutočností za pomoci pravidelného
metodického usmerňovania kompetentnými pracovníkmi okresného úradu v Skalici odboru KR
a CO, OR HaZZ SR v Holíči a OR PZ Skalica.
V obci je akcieschopný DHZ ako vykonávateľ úloh pri mimoriadnych udalostiach, ktorý plní funkciu
jednotiek civilnej ochrany. Členovia absolvovali základnú prípravu a veliteľ DHZ vlastní Osvedčenie
o odbornej spôsobilosti na výkon funkcie veliteľ dobrovoľného hasičského zboru.
U z n e s e n i e č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
plnenie úloh na úseku COO za rok 2017
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel
Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

9. Návrh investičných akcií na rok 2018
Predniesol starosta obce:
- Spevnené plochy pred kostolom
Rozpočet je 43 000 €. Určité činnosti sa budú vykonávať svojpomocne, aby sa náklady zníţili.
Nakoľko nie sme vlastníkmi všetkých pozemkov, poţiadali sme Farský úrad Petrova Ves o prenájom
pozemkov. Farský úrad nemá námietky voči prenájmu ďalšieho pozemku. Zmluva by mala byť
uzatvorená na 10 rokov.
Ing. Polesňák – ak nechceme, aby boli náklady na rekonštrukciu 43 000 € z rozpočtu obce alebo
z úveru, odkiaľ sa budú čerpať finančné prostriedky na pokrytie nákladov?
Starosta obce – demolačné práce, likvidáciu odpadov budeme vykonávať svojpomocne. Týmto sa
zníţia náklady na realizáciu práce.
- Rekonštrukcia pamätníka padlých vojakov a rekonštrukcia oplotenia
Ministerstvo kultúry vyhlásilo projekt, kde je moţnosť čerpania finančných prostriedkov.
Obec Petrova Ves nechala vypracovať posudok, kde sme poţadovali vyčísliť náklady na očistenie
pomníka a penetráciu bez náteru tak, aby pomník ostal v pôvodnom stave. Náklady na očistenie sú
cca 600 €. S realizáciou by sa malo začať v mesiacoch apríl – máj.
Ing. Lasica – pri vypracovaní štúdie na spevnené plochy pred kostolom sa riešil priestor pri pomníku
padlých vojakov. Je potrebné vyriešiť, či oplotenia okolo pomníka zostane alebo nie.
p. Chňupka – kde sa nachádzajú fotky z pomníka padlých vojakov?
Starosta obce – nevieme, fotografie sa demontovali počas pôsobenia vdp. farára Kováčika.
- Zateplenie MŠ
Ţiadosť sa predkladala v roku 2017 v mesiaci apríl, dvakrát sme boli vyzvaní na doplnenie, zatiaľ
nebolo rozhodnuté.
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- Geometrický plán IBV Peklo II
Zámenné zmluvy na pozemky sú pripravené, budú sa predkladať na posúdenie. Ak budú zámenné
zmluvy schválené a zapísaný GP, začne sa s budovaním inţinierskych sietí na IBV, s realizáciou
infraštruktúry a predajom niektorých pozemkov, aby občania mali istotu o moţnosti stavania v našej
obci a neodchádzali stavať rodinné domy do okolitých miest a obcí.
Ing. Lasica – je potrebné začať s projektom. Ak bude GP zapísaný, môţe sa začať s predajom
pozemkov.
Ing. Polesňák – bude sa líšiť cena pozemku, ak sa s predajom začne skôr a niektoré pozemky
nebudú zasieťované? V cene pozemku by mali byť zarátané aj inţinierske siete.
Ing. Lasica – cena pozemku sa líšiť nebude, predpokladá sa, ţe inţinierske siete budú vybudované.
- Chodník od bytových domov
Ak sa v priebehu I. polroka spracuje projekt môţe sa začať s realizáciou chodníka.
- Výmena umelého povrchu multifunkčného ihriska
Bola vyhlásená výzva na predkladanie ţiadostí o dotáciu na výmenu povrchu multifunkčného ihriska.
Obec Petrova Ves podala ţiadosť, nakoľko je multifunkčné ihrisko vyuţívané širokou verejnosťou –
mládeţ, škola, škôlka. Poţadovaná dotácia je vo výške 15 000 €.
- Prestavba budovy vo farskej záhrade
Obec Petrova Ves je členom OZ Partnerstvo pre Horné Záhorie, ktorá získala štatút miestnej akčnej
skupiny, ktorá bude prispievať na rozvoj regiónu. Na predmetnú aktivitu obec bude ţiadať o finančnú
podporu vo výške cca 26 000 €. Obec nechá vyhotoviť rozpočet na uvedený projekt. Budova by
slúţila ako komunitné centrum a miesto pre stretávanie sa seniorov, mládeţe.
Ing. Lasica – víziou pátra Martina bolo budovu vyuţívať na cirkevné akcie
Ing. Polesňák – je lepšie budovu vyuţívať a financovať len ako komunitné centrum.
Starosta obce – ak by sme budovali denný stacionár, bolo by to finančne náročné, nakoľko by sa
muselo zakúpiť dostatočné mnoţstvo vybavenia, napr. lôţka. Lepšou voľbou by bolo, ak by budova
fungovala ako miesto pre stretanie sa seniorov.
Ing. Polesňák – nie je to škoda peňazí? Takáto miestnosť sa môţe urobiť v priestoroch KD.
Ing. Lasica – v KD sa musí zrealizovať revitalizácia spoločenskej sály, v dohľadnej dobe nebude
moţné robiť ďalšie rekonštrukčné zásahy a vytvoriť priestory pre takéto zameranie.
- Zberný dvor odpadov
V mesiaci apríl 2018 bude uzavretá výzva na predkladanie ţiadostí o dotáciu na Zberný dvor
odpadov. Obec rieši vybavenie. Stavebná časť zostáva podľa pôvodného projektu ako pri
predchádzajúcej ţiadosti. Celková predpokladaná investícia je cca 360 000 €.
V závere starosta obce podotkol, ţe moţno v roku 2018 nebudú zrealizované všetky predloţené
investičné akcie, čo bude podmienené rozpočtom obce a schválenými dotáciami.
Poslanci OZ vidia ako prioritu vybudovanie inţinierskych sietí na IBV Peklo II.
10. Ţiadosť o odpredaj pozemku – Emil Prachar

V mesiaci december 2017 prišla na obec ţiadosť p. Emila Prachara. Keďţe má p. Prachar v obci
rozostavaný rodinný dom, ţiada o odkúpenie časti priľahlých pozemkov k rodinnému domu. Ide o
pozemky nachádzajúce sa na IBV Peklo, nad starým ihriskom, kde bol v minulosti naprojektovaný
stavebný pozemok, no nebol oň záujem.
Ing. Polesňák – aká je veľkosť tohto pozemku?
Ing. Lasica – cca 3 áre.
U z n e s e n i e č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
a)d o po r u č u j e
Vyhotovenie GP na pozemok parc. č. 496/5 a pozemku parc. č. 499/1 p. Emilovi Pracharovi bytom
Bratislava, Lenardova 1144/18
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b)s c h v a ľ u j e
Zámer odpredaja časti pozemku parc. č. 496/5 a časti pozemku parc. č. 499/1 z vlastníctva obce,
podľa § 9a odst. 8 písm. e. z dôvodu hodného osobitného zreteľa v celosti. Cena za m2 – 15 €.
Zámer bude zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel
Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
11. Voľba prísediacich pre Okresný súd v Skalici
Okresný súd Skalica podal ţiadosť o návrh kandidátov z radov občanov obce Petrova Ves za prísediacich na
pojednávaniach v trestných veciach na Okresnom súde v Skalici v zmysle § 140 z. č. 385/2000 Z. z. v znení
neskorších zmien a doplnkov. Prísediacich volí OZ z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt v obci. Návrh
prísediacich predkladá starosta obce. K navrhnutým kandidátom si OZ vyţiada vyjadrenie predsedu súdu.
Prísediaci sú volení na obdobie 4 rokov.
U z n e s e n i e č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
verejnú voľbu prísediacich na Okresný súd v Skalici.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel
Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

U z n e s e n i e č. 7/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
volí
Beátu Kubinovú , bytom Petrova Ves 270 do funkcie za prísediaceho na Okresný súd v Skalici.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel
Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
12. Informácia o podaní ţiadosti o NFP – výmena povrchu multifunkčného ihriska v areáli ŠK
Petrova Ves
Výmene povrchu multifunkčného ihriska sa poslanci venovali v bode 9 – návrh investičných akcií na rok
2018.
U z n e s e n i e č. 8/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
informáciu o predloţení ţiadosti o NFP – výmena povrchu multifunkčného ihriska v areáli ŠK
Petrova
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel
Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
13. Informácia o podaní ţiadosti na predĺţenia nájomnej zmluvy a o prenájme pozemkov.
Ţiadosti o predĺţenie nájomnej zmluvy a o prenájme pozemkov medzi obcou Petrova Ves a Farským úradom
Petrova Ves sa poslanci OZ venovali v bode č. 9 – návrh investičných akcií na rok 2018

-7-

U z n e s e n i e č. 9/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
informáciu o podaní ţiadosti na predĺţenie nájomnej zmluvy na pozemky parc. č. 240/1, parc. č. 240/2,
parc. č. 237/1, parc. č. 237/3 a o podaní ţiadosti o prenájme pozemku k. ú. Petrova Ves, parc. č. 236.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel
Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
14. Rôzne
a) Zámena pozemkov Ing. Ivan Janík – úprava výmery
Nakoľko nie je moţné zapísať GP na novovytvorený pozemok parc. reg. ,,C“ č. 4001/13 vo výmere 301,50
m2,bolo potrebné zmeniť výmeru pozemku na 302 m2. Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali túto
informáciu na vedomie a v uznesení č. 56/2017 bude výmera pozemku zmenená.
b) Podania ţiadosti o NFP – Zberný dvor odpadov
Ţiadosti o Nenávratný finančný príspevok na Zberný dvor odpadov sa poslanci OZ venovali v bode
č. 9 – návrh investičných akcií na rok 2018
U z n e s e n i e č. 10/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
Berie na vedomie
Informáciu o podaní ţiadosti o NFP na Zberný dvor odpadov.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel
Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka)
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

15. Diskusia
V diskusií vystúpili:
Mgr. Jakubáč – bude do obce zabezpečený lekár?
Starosta obce – je veľký nedostatok lekárov, dokonca v skalickej nemocnici je viac nefunkčných oddelení.
Keďţe obec zakúpila nový autobus a občania chodia k lekárovi do Gbiel a do Unína, obec zvaţuje moţnosť,
ţe by sme občanom zabezpečili dopravu k lekárovi v určitý deň v týţdni. Lekári s tým musia súhlasiť.
p. Polák – je potrebné upozorniť v miestnom rozhlase a v obecných novinách občanov, aby nehádzali odpad
do kanalizácie, ktorý sa následne hromadí v prečerpávačke na konci Novej ulice. Prevádzkovatelia stokovej
siete následne musia odpad z prečerpávačky odčerpávať a vyváţať ťaţkými vozidlami, ktoré môţu
poškodzovať komunikáciu na Novej ulici.
Ing. Lasica – pri zberných nádobách na sklo je veľa sklených úlomkov. Taktieţ je potrebné urobiť reláciu
v obecnom rozhlase, ak by občania mali rozmerný sklený odpad, aby ho vyviezli na zberný dvor alebo nech to
nahlásia na OcÚ a pracovníci tento odpad vyvezú.
Zároveň pripomenul, ţe je potreba zo strany obce osloviť poľnohospodárov pôsobiacich v blízkosti obce na
dodrţiavanie osevných plánov, aby počas májových búrok neprichádzalo k splavovaniu ornej pôdy do obce.
Starosta obce uviedol, ţe zo strany RD v poslednom čase nedochádza k porušeniu dodrţiavania osevných
plánov. Horšia komunikácia je najmä so zahraničnými poľnohospodármi pôsobiacimi v našom katastri. Obec,
ako aj iné štátne inštitúcie. vytvárajú tlak, aby k pochybeniam pri oseve nedochádzalo. Tieţ uviedol, ţe vstúpi
do komunikácie s obhospodarovateľmi ornej pôdy, aby ich opätovne upozornil na ich povinnosti.
p. Pochylý – na dopravnom inšpektoráte by sa malo preveriť, či je opodstatnené zníţenie rýchlosti smerom na
Holíč pri odbočke na Brestoch
p. Chňupka – zástavka pri KD je uţ stará, nevzhľadná, sú na nej trhliny, diery. Treba zistiť, kto je vlastníkom
tejto zástavky a riešiť to.

-8Z občanov v diskusií vystúpili a k nasledovným sa témam vyjadrili:
p. Irena Okasová
- gaštany pri cintoríne
- ako je myslené vyjadrenie starostu v spravodaji, ţe pracovnici obce 3 mesiace odpratávajú lístie
pagaštanov
p. Pavol Okasa
- neporiadok pri KD po zábavných podujatiach
p. Ladislav Okasa
- upozornenie na problémy s miestnym rozhlasom v určitých miestach v obci
- sekrementy psov po dedine
- návrh na zrezanie brezy pri dome č. súp 105
- vyuţitie obecného autobusu
- spevnené plochy pred kostolom – kto spracovával projekt
14. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 01. marca 2018 prijalo uznesenia, ktorými
pod číslom
5/2018 b; 6/2018 schvaľuje
1/2018; 2/2018; 3/2018; 4/2018; 8/2018; 9/2018; 10/2018 berie na vedomie
7/2018 volí
5/2018 a odporúča
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

Miroslav Pochylý

overovateľ

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

Ján Polák

overovateľ

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

Kristína Baňovičová
zapisovateľka

