Zápisnica

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 7. novembra 2016 v Kultúrnom
dome v Petrovej Vsi
__________________________________________________________________________________

Prítomní:
Štefan Beňa starosta obce
Mgr. Miriam Hricová, zástupca starostu,
Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Miroslav Pochylý, Ján Polák,
Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy,
Ostatní prítomní:
Ing. Ivan Gronský – obecný kontrolór
Gabriela Vépyová – účtovníčka OcÚ
Mária Pochylá - zapisovateľka

Ospravedlnený:
Mgr. Vladimír Ondráš
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. Kontrola uznesení
4. Interpelácie poslancov
5. Vytvorenie inventarizačných komisií k vykonaniu inventarizácie k 31. 12. 2016
6. Zmena účelu použitia finančných prostriedkov rezervného fondu
7. Zmena rozpočtu k 30. 11. 2016
8. Vyhodnotenie pripomienok k predaju obecného majetku
9. Návrh na vyradenie z inventáru OcÚ, KD, DHZ, ZŠ, MŠ, ŠJ
10. Rôzne: Príprava Mikuláša
11. D i s k u s i a
12. Rekapitulácia uznesení
13. 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, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-22. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda Vladimír Vépy, členovia Peter
Chňupka, Miroslav Pochylý. Za overovateľov zápisnice určil p. Petra Chňupku a p. Miroslava Pochylého.
Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 19. septembra 2016 bola overovateľmi
overená bez pripomienok.
Zloženie 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, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení prijatých na zasadaní OZ 19. septembra 2016 vykonal starosta obce.
Uznesenie č. 47/2016 – OZ schválilo komunitný plán sociálnych služieb Obce Petrova Ves na roky 2016 2021. Uznesenie č. 48/2016 – OZ vzalo na vedomie plnenie rozpočtu k 30. 06. 2016.
OZ schválilo uznesenie č. 49/2016 zmluvu o nájme so ŠK Petrova Ves.
Uznesenie č. 50/2016 – OZ schválilo
A. prevod vlastníctva novovytvorených pozemkov parc. reg. ,,C“ v k. ú Petrova Ves, oddelených
z pozemku parc. reg. ,,C“ parc. č. 188/1 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 12,086 m2,
zapísaného na LV č. 2462, k. ú. Petrova Ves, na základe geometrického plánu č. 7/2016,
vyhotoviteľ POZEPO, Ján Polák, Petrova Ves, a to parc. č. 188/11 zast. pl. s výmerou 355 m2,
parc. č. 188/12 zast. pl. s výmerou 240 m2, parc. č. 188/13 zast. pl. s výmerou 1340 m2, parc. č.
188/14 zast pl. s výmerou 1113 m2 a parc č. 188/15 zast. pl. s výmerou 3636 m2, z vlastníctva
TTSK do vlastníctva Obce Petrova Ves, IČO 00 309 770 za kúpnu cenu 1,- €.
Kúpna zmluva prišla 7. novembra, bola podpísaná a odovzdaná na zápis do katastra nehnuteľností.
Uznesením č. 51/2016 OZ schválilo posedenie s dôchodcami konané dňa 09. 10. 2016 v KD. Posedenie sa
konalo za hojnej účasti dôchodcov. OZ schválilo uznesenie č. 52/2016 – odpredaj časti verejného z

vlastníctva obce parc. č. 288 vo výmere 15 m2, podľa § 9a odst. 8 písm. e. z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Cena za m2 - 3,50 € . Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a webovej stránke obce. OZ uznesením č. 53/2016 schválilo odpredaj časti verejného priestranstva
z vlastníctva obce parc. č. 189/1 vo výmere 98 m2, podľa § 9a odst. 8 písm. e. z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Cena za m2 - 3,50 € . Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej
stránke obce.
4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne písomné ani ústne interpelácie.
5. Vytvorenie inventarizačných komisií k vykonaniu inventarizácie k 31. 12. 2016
Ku koncu každého roka sa vykonáva inventarizácia majetku vo vlastníctve obce. Starosta obce predložil
návrh na vytvorenie inventarizačných komisií. Návrh bol predložený písomne a tvorí prílohu tejto
zápisnice. Inventarizácia sa vykonáva vo všetkých organizačných zložkách – OcÚ, KD, ZŠ, MŠ, ŠJ, DHZ, CO.
Zároveň sa vytvára ústredná inventarizačná komisia – za jej predsedu bol navrhnutý Ján Polák,
vyraďovacia komisia – predsedom bol navrhnutý Vladimír Vépy, likvidačná komisia – za jej predsedu bol
navrhnutý Mgr. Miroslav Jakubáč . Poslanci OZ predložený návrh členov inventarizačných komisií
schválili.
U z n e s e n i e č. 54/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Zloženie inventarizačných komisií k vykonaniu inventarizácie k 31. 12. 2016 tak ako boli predložené.
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

-36. Zmena účelu použitia finančných prostriedkov rezervného fondu
Uznesením č. 31/2016 OZ schválilo záverečný účet obce za rok 2015. OZ schválilo použitie prebytku
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu a zároveň schválilo použitie rezervného fondu na kapitálové
výdavky. Časť finančných prostriedkov vo výške 6 600.- € sa malo použiť na zateplenie budovy MŠ.
Výzva však bola zrušená, prepracovávajú sa podmienky. Zatiaľ nebola vyhlásená nová výzva. Časť
prostriedkov vo výške 5000.- € mala byť použitá na výstavbu chodníkov od bytového domu. Táto
výstavba sa bude konať až na budúci kalendárny rok. Starosta obce predložil návrh, aby finančné
prostriedky vo 11 600.- €, boli použité na splátku úveru Dexia Komunál.
p. Ján Polák – predniesol zápisnicu zo zasadnutia finančnej komisie, ktorá sa konala 04. 11. 2016 o 16.00
hod na OcÚ, ktorá odporúča OZ schváliť zmenu použitia finančných prostriedkov
p. Ing. Stanislav Lasica – pýtal sa, či už máme schválený rozpočet na budúci rok. Nemá nič proti tomu, že
sa splatí úver, ale bude sa potrebovať väčšia čiastka peňazí na spracovanie projektovej dokumentácie na
vodovod, plyn, cesty v lokalite IBV. Nenechajú sa ešte nejaké peňažné prostriedky?
p. Gabriela Vépyová – finančné prostriedky na tieto výdavky do rozpočtu na budúci rok zapracujeme.
Starosta obce – tieto finančné prostriedky budú k dispozícií, môžu byť čerpané z úveru na tento účel.
U z n e s e n i e č. 55/2012
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
zmenu účelu použitia finančných prostriedkov rezervného fondu na splátku úveru vo výške 11 600,- €.
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
7. Zmena rozpočtu k 30. 11. 2016

Návrh Zmeny rozpočtu k 30. 11. 2016 predložila účtovníčka OcÚ p. Vépyová. Návrh Zmeny
rozpočtu prerokovala finančná komisia, ktorá odporučila OZ schváliť túto zmenu rozpočtu.
Zmena je v kapitálových rozpočtových výdavkoch, je veľa položiek ponížených napr. výdavky
na zberný dvor, rekonštrukcia KD, IBV štúdia. Vo finančných operáciách výdavkových je
navýšená splátka úveru. Obecný kontrolór Ing. Gronský zaslal súhlasné stanovisko ku zmene
rozpočtu. Starosta obce zároveň predložil návrh uznesenia.
Rozprava k predloženému materiálu:
Ing. Polesňák – tabuľka znamená, že prvý stĺpec je rozpočet, druhý stĺpec zmena a tie ďalšie
stĺpce. Napríklad položka poplatok za predaj 5500, posledný stĺpec – zmena rozpočtu,
skutočnosť k 30.09.2016 je 7436,66 €. Je to odhad do konca roka?
p. Vépyová - štvrtý stĺpec je zmena k 30.09.2016 o koľko je daná položka navýšená alebo
ponížená. Táto položka je navýšená o 5000.- €. Áno, v podstate je to odhad do konca roka.
Ing. Lasica – návrh rozpočtu na budúci rok ešte len bude, tiež sa bude dať urobiť zmena.
U z n e s e n i e č. 56/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
2. Zmenu rozpočtu k 30.11.2016 rozpočtovým opatrením č. 2/2016 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.
Rozpočet na rok 2016
1. Zmena rozpočtu
2. Zmena rozpočtu
Príjmy
v €
k 30.06.2016 v €
k 30. 11. 2016
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové

518 076.-

587 111,68

607 170,68

12 748,-

16 854,56

14 106,56

20 000,-

108 687,42

58 687,42

550 824,-

712 653,66

679 964,66

-4-

Výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
výdavkové

Rozpočet na rok 2016 v €

1. Zmena rozpočtu
k 30.06.2016 v €

2. Zmena rozpočtu k 30.
11. 2016

464 338,-

531 925,49

564 682,45

59 736,-

153 546,66

33 696,66

26 750,-

26 750.-

37 272,90

550 824,-

712 222,15

635 652,01

8. Vyhodnotenie pripomienok k predaju obecného majetku
Starosta obce oboznámil prítomných, že na zasadnutí OZ 19. 10. 2016 bol schválený zámer odpredaja
časti verejného priestranstva z vlastníctva obce parc. č. 288 vo výmere 15 m2, podľa
§ 9a odst. 8 písm. e z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúceho Rozália Poláčková, Petrova
Ves 77. Cena za m2 – 3,50 €, kúpna cena celkom 52,50 €.
Zámer bol vyvesený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce. V stanovenej lehote neboli
doručené pripomienky k odpredaju. Starosta obce predložil návrh uznesenia.
U z n e s e n i e č. 57/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
A. odpredaj časti verejného priestranstva z vlastníctva obce parc. č. 288 vo výmere 15 m2, podľa
§ 9a odst. 8 písm. e z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúceho Rozália Poláčková,
Petrova Ves 77. Cena za m2 – 3,50 €, kúpna cena celkom 52,50 €.
B. Splnomocňuje starostu obce k podpísaniu kúpnej 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
Na zasadaní OZ, ktoré sa konalo 19. 10. 2016 bol taktiež schválený zámer odpredaja časti verejného

priestranstva z vlastníctva obce parc. č. 189/1 vo výmere 98 m2, podľa § 9a odst. 8 písm. e.
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúceho Anna Hyžová, Petrova Ves 100
a spoluvlastníci Mária Pochylá, Petrova Ves 59 a Miroslav Hyža, Pelíškova 20 Skalica. Cena za
m2 - 3,50 €, kúpna cena celkom 343.- €. Zámer bol vyvesený na úradnej tabuli obce a na webovej
stránke obce. V stanovenej lehote neboli doručené pripomienky k odpredaju. Starosta obce predložil
návrh uznesenia.
U z n e s e n i e č. 58/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje

A. odpredaj časti verejného priestranstva z vlastníctva obce parc. č. 189/1 vo výmere 98 m2,
podľa § 9a odst. 8 písm. e. z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúceho Anna
Hyžová, Petrova Ves 100 a spoluvlastníci Mária Pochylá, Petrova Ves 59 a Miroslav
Hyža, Pelíškova 20 Skalica. Cena za m2 - 3,50 €, kúpna cena celkom 343.- €.
B. Splnomocňuje starostu obce k podpísaniu kúpnej 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

-59. Návrh vyradenia z inventáru OcÚ, KD, DHZ, ZŠ, MŠ, ŠJ
Vedúci jednotlivých organizačných zložiek predložili svoje návrhy na vyradenie materiálu nefunkčného
alebo nevyhovujúceho súčasným potrebám. Návrhy na vyradenie boli poslancom zaslané. Riaditeľka ZŠ
Mgr. Lena Šteflíková predložila návrh na vyradenie materiálu v hodnote 937,38 €. Ide o televízor a dva
kusy kobercov. Z inventáru MŠ navrhla riaditeľka Alena Kučerová vyradiť práčku, učiaci stroj, nadstavec
na skrine, rádiomagnetofón, automatickú práčku, magnetickú tabuľu, penu na hranie, spolu v celkovej
výške 1233,74 €. Z inventáru OcÚ bol predložený návrh na vyradenie rádiomagnetofónu, elektrických
nožníc, koberca, linolea, krovinorezu, plechových popolníc, počítača, vysávača v celkovej výške 1 918,49
€. Z inventáru KD v hodnote 466,12 € bol predložený návrh na vyradenie stoličiek a odpadových košov.
Vedúca školskej jedálne p. Hatalová predložila návrh na vyradenie elektrického mixéra, kanvice,
ponorného mixéra. Celková hodnota tohto majetku je 136,41 €. Veliteľ DHZ predložil návrh na vyradenie
v celkovej výške 1116,28 €. Sú to hasičské dresy, savica, hadice, socha sv. Floriána.
Ing. Marcel Polesňák – socha sv. Floriána to je tá čo stojí v strede obce ?
Starosta obce – nie, je to socha z DHZ.
U z n e s e n i e č. 59/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
vyradenie materiálu z inventáru OcÚ vo výške 1918,49 €
vyradenie materiálu z inventáru KD vo výške
466,12 €
vyradenie materiálu z inventáru DHZ vo výške 1116,28 €
vyradenie materiálu z inventáru ZŠ vo výške
937,38 €
vyradenie materiálu z inventáru MŠ vo výške 1233,74 €
vyradenie materiálu z inventáru ŠJ vo výške
136,41 €
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. Rôzne: Príprava Mikuláša
Mgr. Miriam Hricová informovala prítomných o tradičnom podujatí, ktoré každoročne pripravuje obec
pre deti - Mikuláš. Deti do 14 rokov budú obdarovávané balíčkami. Zároveň sa pripravuje vianočná
mini tržnica s predajnými stánkami, kde sa predáva vianočné pečivo, bižutéria, výrobky z medu,
vianočné dekorácie. Mikuláš sa bude konať v nedeľu 04. 12. o 15.00 h pri KD.
Starosta obce – každoročne dávame balíčky deťom v cene 2,50 €.
Mgr. Marcel Polesňák – o koľko detí približne ide?
Starosta obce – je to približne 120 deti, plus niektoré staré mamy si doobjednávajú pre vnúčatá , ktoré
nebývajú v našej obci
Mgr. Marcel Polesňák – spýtal sa, či niekto nemá scenár scénky z minulého roka, lebo sa mu v práci
pokazil počítač a vymazali sa dáta.
Gabriela Vépyová – na obecnom úrade nie je
Peter Chňupka – skúsi sa pozrieť, či sa scenár nenachádza v klubovni.
U z n e s e n i e č. 60/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
súhlasí

s konaním Mikuláša pre deti a vytvorením vianočnej mini tržnice v nedeľu 04. 12. 2016,
mikulášske balíčky v hodnote 2,50 € pre deti od narodenia do 14 rokov veku.
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

-611. Diskusia
V diskusií vystúpili:
Ing. Stanislav Lasica – upozornil na, že kontajner na sklo oproti jeho rod. domu býva dosť plný.
Kontajner mu neprekáža, ale obyvatelia nosia rozmerné veci, postavia ich ku kontajneru, niekto ich
rozbije a potom je okolo veľa rozbitého skla. Môže sa niečo prihodiť, preto je potrebné, aby sa takéto
rozmerné veci mali kam dať, alebo aby pracovník OcÚ kontroloval tieto kontajnery.
Starosta obce – nie je problém priviesť takéto rozmerné veci na OcÚ. Taktiež nás môžu kontaktovať,
naši pracovníci to naložia a vyvezú.
Ing. Stanislav Lasica – spýtal sa, ako postupovať, keď dostane len 1 vrece na odpad, ktoré nestačí
Starosta obce – kto potrebuje, môže si prísť po vrecia na obecný úrad. Minulý týždeň zberná spoločnosť
prišla už pred 7.00 hod a niekde neboli vrecia ešte ani vyložené. Stále sa to musí zdokonaľovať, „pilovať“.
Mgr. Marcel Polesňák – ako postupovať, ak máme veľké plastové nádoby?
Starosta obce – aj tie možno priviesť na obecný úrad.
Mgr. Marcel Polesňák – aká je idea ohľadom detského ihriska na IBV, na ktoré sme získali financie
z projektu z SPP. Bude sa robiť projekt?
Starosta obce – dnes sa rozprával s jednou firmou, čo by bolo najvhodnejšie. Vypracuje sa projekt počas
zimného obdobia, aby sa začalo s výstavbou v jarných mesiacoch.
Mgr. Marcel Polesňák – musí to urobiť všetko iba jedna firma, alebo môžeme pomôcť aj nejako
svojpomocne?
Starosta obce – určite budú treba aj iné zdroje. Pomôžu pracovníci z obecného úradu, taktiež môžu
pomôcť aj dobrovoľníci.
Mgr. Miriam Hricová – jedna z podmienok bola, že spoluúčasť občanov pri výstavbe nového detského
ihriska je nutná.
Ing. Stanislav Lasica – nejaká firma dostane projekt, vytvoria sa priestorové nároky, umiestnenie, čo tam
chceme. Mali by sme to však riešiť tak, že sa to prerokuje aj na stavebnej komisii.
Starosta obce – projekt bude predložený kultúrnej komisií a taktiež bude prerokovávaný na stavebnej
komisii. Je potrebný aj názor ľudí. Nie je dôležitý iba vzhľad, ale aj použitie, čo je technicky potrebné.
Peter Chňupka – bol to dobrý nápad dať kontajner na plasty k cintorínu. Možno bude potreba kúpiť
väčší.
Starosta obce – veľké kontajnery patria skôr k bytovým domom. S menšími je ľahšia manipulácia. Najprv
je potrebné naučiť sa riadne dávať odpad tam, kam patrí.
Ján Polák – pri bytových domoch chýba poklop na kanalizačnej šachte
Starosta obce – spoločnosť Infraservices bola požiadaná už asi 3-krát o opravu, bohužiaľ poklop ešte
stále nedali k bytovkám.
Mgr. Marcel Polesňák – v stredu bude mať s nimi stretnutie a skúsi ich pourgovať.
Starosta obce dal slovo občanom. Do diskusie sa zatiaľ nikto neprihlásil.
Starosta obce – sa rozhovoril o spôsobe likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu. Doba na
vytvorenie spôsobu likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu sa kráti. Rozprávali sme sa už, aké sú
možnosti obce, či vyvážať zbernou spoločnosťou, alebo likvidácia kompostovaním každý vo svojej
záhrade. Je stanovené, že obec musí triediť 5 zložiek. Ak by jedna zložka vypadla, navyšovala by sa cena
za uskladnenie zmesového komunálneho odpadu, ktorý končí na skládke. Malo by to dopad na poplatky.
Cyklus prípadného zberu BRO zbernou spoločnosťou by bol 2-krát za mesiac resp. každých 14 dní.
Občania s trvalým pobytom v našej obci v súčasnej dobe platia 13.- € za osobu, čo by sa v prípade
takéhoto spôsobu likvidácie BRO navýšilo možno o jeden násobok. Každý z poslancov osloví okruh
spoluobčanov a oboznámi ich s možnosťami likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu . Bude sa
vypĺňať čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu z domácnosti.
Najvýhodnejšie by bolo biologicky rozložiteľný odpad kompostovať doma.
Mgr. Marcel Polesňák – musí to byť 50 % obyvateľov.
Ing. Stanislav Lasica – bude toto čestné vyhlásenie dostupné na internete?
Starosta obce – každý ho fyzicky dostane. Poslanci to budú roznášať, aby mohli všetko občanom
vysvetliť. Čaká nás to do konca tohto roka.
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p. Ľuboš Olejník – cez obec prechádzajú kamióny, ktoré robia veľké problémy mne aj susedom. Vždy sú
veľké otrasy. Práskajú domy, posúva sa zemina. Kamióny jazdia od Šaštína, hoci je tam zákaz. Kto mi
nahradí prasknutý dom?
Starosta obce – viackrát sme žiadali Okresné riaditeľstvo policajného zboru o kontrolu policajných
hliadok u nás. TTSK sme žiadali o zavedenie spomaľovacích prahov. Nemajú však dostatok finančných
prostriedkov. Mnohí z nás si myslia, že keď je cesta opatrená dopravnou značkou Zákaz vjazdu vozidiel
nad 12 ton, že sem žiadny kamión nesmie vojsť. Je to trocha inak. Ak má kamión nakládku v úseku
zákazu, je oprávnený ísť i cez našu dedinu. I napriek tomu znova oslovíme políciu, aby vykonala kontrolu
prejazdu nákladných vozidiel, ktoré do úseku zákazu vchádzajú bez oprávnenia.
Ing. Stanislav Lasica – v sobotu cca o 15.00 hod to bývalo neúnosné, ale intenzita sa v poslednom období
zmenšila. Obyvatelia by mohli nahlásiť na obecnom úrade, kedy asi najviac jazdia tieto kamióny.
Starosta obce – Možno by pomohlo, keby takéto cesty boli spoplatnené, aby kamióny po týchto cestách
neobchádzali spoplatnené úseky. Budeme apelovať na OR PZ znova.
14. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 7. novembra 2016 prijalo uznesenia ,
ktorými
číslo 54/2016, 55/2016 , 56/2016, 57/2016, 58/2016, 59/2016 schvaľuje
číslo 60/2016 súhlasí
15. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu spoluprácu,
zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Mgr. Miriam Hricová
zástupca starostu

Štefan Beňa
starosta obce
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overovateľ

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

Miroslav Pochylý

overovateľ

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

Mária Pochylá
zapisovateľka

