Zápisnica
Z mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa
28. septembra 2017 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, Miroslav Pochylý, Vladimír Vépy
Ostatní prítomní:
Ing. Ivan Gronský – kontrolór Obce Petrova Ves
Kristína Baňovičová - zapisovateľka
Mária Pochylá – pracovníčka OcÚ
Ospravedlnení:
Mgr. Vladimír Ondráš, Ing. Marcel Polesňák, Ján Polák
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..
P R O G R A M:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Výška spolufinancovania ,, Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch
žiakov so zdravotným znevýhodnením v ZŠ Petrova Ves.“
4. Záver
Poslanci OZ program schválili a riadili sa ním.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Miroslav
Pochylý, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda p. Vladimír Vépy členovia p.
Mgr. Miroslav Jakubáč a p. Miroslav Pochlý. Za overovateľov zápisnice určil p. Mgr. Miroslava
Jakubáča a p. Miroslava Pochylého.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Miroslav
Pochylý, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Výška spolufinancovania ,,Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov
so zdravotným znevýhodnením v ZŠ Petrova Ves.“
V ZŠ Petrova Ves sú 4 znevýhodnení žiaci, z toho jednému žiakovi odporúča CPPP asistenta učiteľa.
Starosta obce informoval poslancov, že obec podala žiadosť o dotáciu na projekt ,, Rozvoj úspešnosti vo
vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov so zdravotným znevýhodnením v ZŠ Petrova Ves,“ t. j.
žiadosť na asistenta učiteľa. Dotácia bude poskytovaná po dobu 3 rokov. Na základe ukončenia procesu
odborného hodnotenia žiadosti o NFP nás MŠVVaŠ SR požiadalo o doloženie Uznesenia OZ, že obec
bude spolufinancovať projekt vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov. Minimálna výška
spolufinancovania bude 1 567,- € na 3 roky.

-2Starosta obce predniesol uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu programu.
Peter Chňupka sa spýtal ako sa integrované deti prejavujú.
Starosta obce odpovedal, že integrácia u detí sa prejavuje rôznymi spôsobmi, najmä nepozornosťou,
nedisciplinovanosťou a slabou komunikáciou.
Ing. Stanislav Lasica sa informoval, či asistent učiteľa musí byť prítomný na všetkých hodinách.
Mgr. Miriam Hricová odpovedala, že asistent učiteľa bude zrejme prítomný iba na určitých predmetoch,
napr. matematika, slovenský jazyk, na výchovných predmetoch nemusí byť. Mgr. Hricová spresnila, že
deti nie sú v jednom ročníku, preto sa aj rozvrh upraví tak, aby bol asistent prítomný na daných hodinách.
Starosta obce doplnil, že rodičia integrovaných detí žiadajú, aby ich deti navštevovali ZŠ v Petrovej Vsi,
keďže sú v kolektíve už začlenené.

U z n e s e n i e č. 44/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
spolufinancovanie projektu min. 5% z celkových oprávnených výdavkov vo výzve:
kód výzvy:
OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01
názov projektu:
Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov so
zdravotným znevýhodnením v Základnej škole Petrova Ves
kód ŽoNFP:
NFP3120J231
a zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými
výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu (ak relevantné).
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Miroslav
Pochylý, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci OZ sa vyjadrovali aj k týmto bodom:
- Túlavé a nezabezpečené psy v obci
- Odpad v prícestných rigoloch pri štátnych cestách.
- Návrh prenájmu ovocného sadu za dedinou. - p. poslanec Chňupka
14. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 28. septembra 2017 prijalo uznesenie,
ktorým
číslo 44/2017 schvaľuje
15. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu spoluprácu a
zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.
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