Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 30. októbra 2017 v zasadačke
Obecného úradu v Petrovej Vsi
_______________________________________________________________________________
Prítomní:
Štefan Beňa starosta obce
Mgr. Miriam Hricová, zástupca starostu,
Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel
Polesňák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka
Ospravedlnení: Ján Polák
Ostatní prítomní:
Ing. Ivan Gronský – kontrolór obce
Kristína Baňovičová - zapisovateľka
Gabriela Vépyová – účtovníčka OcÚ
Mária Pochylá - pracovníčka OcÚ
Účasť občanov na zasadaní OZ: 0
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 programu: do bodu Rôzne: a. Usporiadanie pozemkov IBV Peklo II, b. Cenová ponuka na vývoz odpadu
VPP Holíč.
P R O G R A M:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Interpelácie poslancov
4. Voľba návrhovej komisie
5. Zmena rozpočtu k 31. 10. 2017
6. Návrh na vytvorenie inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie k 31. 12. 2017
7. Návrh na vyradenie z inventáru OcÚ, KD, DHZ, MŠ, ŠJ, ZŠ
8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov
a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách obce Petrova Ves
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v obci
Petrova Ves
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o ostatných poplatkoch v obci Petrova Ves
11. Žiadosť o predaj a prenájom pozemkov
12. Príprava Mikuláša
13. Rôzne: a) Usporiadanie pozemkov na IBV Peklo II
b) Cenová ponuka na vývoz odpadu VPP Holíč
14. Diskusia
15. Rekapitulácia uznesení
16. Záver
Poslanci OZ program schválili a riadili sa ním.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav
Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda Mgr. Miroslav Jakubáč, členovia Mgr.
Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý. Za overovateľov zápisnice určil p. Petra Chňupku a p. Vladimíra
Vépyho. Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 14. septembra 2017 a zápisnica
z mimoriadneho zasadania OZ zo dňa 28. septembra 2017 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, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav
Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení prijatých na zasadaní OZ . júna 2017 vykonal starosta obce.
Uznesenie č. 41/2017 – OZ zobralo na vedomie plnenie rozpočtu k 30. 06. 2017. Poslanci OZ v uznesení č.
42/2017 schválili posedenie s dôchodcami konané dňa 15. 10. 2017 v KD v Petrovej Vsi. Uznesením č.
43/2017 OZ schválilo zámenu pozemkov vo vlastníctve Ladislava Balgu a manž. Alexandry bytom Petrova
Ves č. 383 do vlastníctva obce Petrova Ves za novovytvorený pozemok z vlastníctva Obce Petrova Ves do
vlastníctva Ladislava Balgu a manž. Alexandry bytom Petrova Ves č. 383.
Uznesenia prijaté na mimoriadnom zasadaní OZ 12. júla 2017.
OZ schválilo uznesenie č. 44/2017 – spolufinancovanie projektu minimálne 5% z celkových oprávnených
výdavkov vo výzve ,,Rozvoj úspešnosti vo vzdelávacích výsledkoch žiakov so zdravotným znevýhodnením
v ZŠ Petrova Ves“.
4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne písomné ani ústne interpelácie.
5. Zmena rozpočtu k 31. 10. 2017
Návrh Zmeny rozpočtu č. 3 k 31.10.2017 predniesla účtovníčka OcÚ pani Vépyová. Zmena rozpočtu sa týka
príjmovej časti bežných príjmov, kde boli príjmy navýšené o dotáciu k voľbám, školské pomôcky a strava pre
deti v hmotnej núdzi, dotácia DHZ. Kapitálové príjmy sa znížili o 45 000.- €. Celkové príjmy sa znížili
o 67 448,76 na 771 676,82 €. Vo výdavkovej časti boli navýšené mzdové prostriedky, nakoľko od 09/2017 sú
zákonom stanovené nové platové tarify pre pedagogických zamestnancov. Kapitálové výdavky boli znížené,
nakoľko do konca roka sa nebude realizovať výstavba chodníkov. Výdavky celkom boli znížené o 49 558,18 €
na 770 046,22 €.
Účtovníčka OcÚ ďalej predniesla návrh na preschválenie účelu použitia čerpania rezervného fondu. Pôvodné
čerpanie bolo schválené v 06/2017 na spolufinancovanie zateplenia MŠ vo výške 15 000 €. Nakoľko doposiaľ
nebola schválená dotácia na zateplenie MŠ, žiadosť je v súčasnej dobe v stave posudzovania, p. Vépyová
odporučila preschválenie použitia rezervného fondu v tejto výške na rekonštrukciu kultúrneho domu.
Účtovníčka OcÚ taktiež oznámila, že nebude čerpaný úver vo výške 50 000.- € na budovanie infraštruktúry
IBV Peklo II a odporučila použitie časti schváleného čerpania úveru vo výške 15 000.- € na dofinancovanie
rekonštrukcie KD, čo bolo zapracované do zmeny rozpočtu,
Komisia pre nakladanie s majetkom obce, financovanie a rozpočet prerokovala návrh zmeny rozpočtu.
Odporúča OZ schválenie Zmeny rozpočtu č. 3 k 31.10.2017 i zmenu účelu použitia rezervného fondu. Starosta
obce predložil návrh uznesenia a otvoril rozpravu k tomuto bodu programu.
Ing. Stanislav Lasica sa informoval, aké úverové zaťaženie má obec v súčasnej dobe.
Odpovedala p. Gabriela Vépyová – v súčasnej dobe má obec úver vo výške 66 000.- €
Návrh Zmeny rozpočtu č. 3/2017 bol schválený bez pripomienok.
U z n e s e n i e č. 45/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
3. Zmenu rozpočtu k 31. 10 2017 rozpočtovým opatrením č. 3/2017 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.
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Príjmy

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
príjmové

Výdavky

Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné operácie
výdavkové

Schválený
rozpočet
2017

1.
Zmena
rozpočtu k 30.
06. 2017

572 203 ,-

616 712,68

50 000 ,-

50 000 ,-

40 529 ,-

151 412,90

662 732 ,-

818 125, 58

Schválený
rozpočet
2017

1.Zmena
rozpočtu
k 30. 06.
2017

526 256 ,-

576 768,81

108 736 ,-

194 095,59

27 740 ,-

27 740 ,-

662 732 ,-

798 604,40

2.
Zmena
rozpočtu
31.07.2017

3.
Zmena
rozpočtu k
31.10.2017

616 712,68

629 263,92

50 000.-

5 000.-

172 412,90

137 412,90

839 125,58

771 676,82

2. Zmena
rozpočtu
k 31.07.2017

3.Zmena
rozpočtu
k 31.10.2017

576 768,81

615 572,81

215 095,59

136 473,41

27 740,-

18 000.-

819 604,40

770 046,22

Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav
Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 46/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
zmenu účelu použitia finančných prostriedkov rezervného fondu zo zateplenia budovy MŠ na
rekonštrukciu KD vo výške 15 000,- €
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav
Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Návrh na vytvorenie inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie k 31. 12.
2017
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 –
za predsedu bol navrhnutý Vladimír Vépy, likvidačná komisia – za jej predsedu bol navrhnutý Mgr. Miroslav
Jakubáč . Poslanci OZ predložený návrh členov inventarizačných komisií schválili bez pripomienok.
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Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
Zloženie inventarizačných komisií k vykonaniu inventarizácie k 31. 12. 2017 tak, ako boli predložené.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav
Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Návrh na vyradenie z inventáru OcÚ, KD, DHZ, MŠ, ŠJ, ZŠ
Vedúci jednotlivých organizačných zložiek predložili svoje návrhy na vyradenie materiálu nefunkčného,
zastaraného, ktorý sa nepoužíva alebo nevyhovuje súčasným potrebám. Návrhy na vyradenie materiálov
jednotlivých organizačných zložiek sú prílohou tejto zápisnice. Starosta obce predniesol uznesenie a otvoril
rozpravu k tomuto bodu programu. K návrhu na vyradenie z inventáru OcÚ, KD, DHZ, MŠ, ŠJ, ZŠ poslanci
nepredniesli žiadne pripomienky.
U z n e s e n i e č. 48/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
Vyradenie z inventáru
OcÚ vo výške 3 642,28 €
KD vo výške 19,50 €
DHZ vo výške 358,12 €
ZŠ vo výške 910,53 €
MŠ vo výške 95,63 €
ŠJ vo výške 29,04 €
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav
Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o vyhradení miest na umiestňovanie volebných
plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách obce Petrova Ves
Starosta obce informoval poslancov, že zo zákona je potrebné mať schválené VZN o umiestňovaní plagátov.
Takéto VZN bolo v minulosti poslancami OZ v Petrovej Vsi schválené, no je potrebná jeho aktualizácia.
Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce. V lehote na podávanie
pripomienok k tomuto VZN neboli zaslané žiadne písomné pripomienky, ani ústne podané pripomienky.
Starosta obce predniesol uznesenie k tomuto bodu programu.
U z n e s e n i e č. 49/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
VZN č. 2/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na
verejných priestranstvách obce Petrova Ves.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav
Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
v obci Petrova Ves
Na základe zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) v znení neskorších právnych predpisov, sú
právnické osoby povinné komunikovať prostredníctvom elektronickej schránky. Elektronické služby
zabezpečuje Obec Petrova Ves prostredníctvom špecializovaného portálu na webovom sídle
https://www.dcom.sk, ako aj ústredného portálu verejnej správy, prístupného na webovom sídle
https://www.slovensko.sk.
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pripomienok k tomuto VZN neboli zaslané žiadne písomné pripomienky, ani ústne podané pripomienky.
Starosta obce predniesol uznesenie k tomuto bodu programu.
U z n e s e n i e č. 50/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v obci Petrova
Ves.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav
Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o ostatných poplatkoch v obci Petrova Ves
Obec má prijaté VZN o niektorých poplatkoch, ktoré bolo viackrát upravované dodatkami.
Po rekonštrukcií KD je potrebné zahrnúť do VZN aj poplatky za prenájom priestorov v KD. Návrh VZN bol
vyvesený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce. V lehote na podávanie pripomienok k tomuto
VZN boli zaslané písomné pripomienky zo strany poslanca OZ p. Ing. Marcela Polesňáka. Niektoré
pripomienky boli zahrnuté do VZN, niektoré vysvetlené na zasadaní OZ. Starosta obce predniesol návrh
uznesenia a otvoril rozpravu k tomuto bodu programu.
Ing. Stanislav Lasica hovoril, že máme teraz kvalitný interiér a bolo by vhodné určiť samostatne prenájom
vestibulu a vstupnej miestnosti a prenájom za sálu KD.
Starosta obce navrhol schváliť túto pripomienku formou dodatku k VZN, podľa skúsenosti, aký budú mať
občania záujem o prenájom.
Starosta obce vyzval poslancov, aby navrhli sadzby za prenájom KD.
Ing. Stanislav Lasica navrhol zvýšiť cenu pre občanov bez trvalého pobytu v našej obci a organizácie, ktoré
nemajú sídlo v našej obci, pri poriadaní komerčných akcií na 100.- € a vo vykurovacom období na 120.- €.
Ing. Marcel Polesňák sa spýtal, či navrhnutá paušálna výška vo vykurovacom období pokryje náklady na
vykurovanie, vodu, elektrinu. Ďalej podotkol, že v niektorých obciach majú stanovenú zvlášť ceny za energie,
podľa stavu jednotlivých meračov.
Starosta obce povedal, že budeme sledovať spotrebu energií, podľa toho by sme potom pristúpili k úprave
sadzieb.
Peter Chňupka predniesol návrh, aby organizácie pôsobiace na území našej obce mali prenájom zadarmo,
keďže usporadúvajú podujatia pre občanov obce.
Starosta obce pripomenul, že organizácie majú výnos z podujatí, využívajú priestory KD, neplatia náklady za
spotrebované energie. Tieto náklady hradí obec.
Poslanci v rozprave diskutovali o vymedzení pojmov komerčné a nekomerčné podujatie a prevažne sa
zhodovali v názore, že za každé podujatie, z ktorého je zisk, by sa mali platiť poplatky za prenájom. Zvažovali
však aj riziko nízkej účasti na podujatí a tým aj nízkeho príjmu.
Ing. Ivan Gronský navrhol do VZN doplniť, že po ukončení akcie môže starosta obce v odôvodnených
prípadoch odpustiť poplatok za prenájom, na základe žiadosti spoločenskej organizácie pôsobiacej na území
obce. Poslanci súhlasili s návrhom obecného kontrola.
U z n e s e n i e č. 51/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o ostatných poplatkoch v obci Petrova Ves.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav
Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11. Žiadosť o odpredaj a prenájom pozemkov
Poľovnícke združenie vlastníkov pôdy Petrova Ves požiadalo obec o predaj a prenájom pozemkov. Združenie
má záujem odkúpiť pozemok pod poľovníckou chatou vo výmere 97 m2. Pozemok je vo vlastníctve obce.
Pozemok, ktorý je v priamom susedstve s chatou, má záujem dlhodobo prenajať. Združenie má oprávnenie
poľovať v poľovnom revíre obce, oprávnenie trvá do roku 2024. Pozemok v okolí chaty skultivovali,
udržiavajú ho, vybudovali posedenie.
Starosta obce predniesol uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu programu.
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zmenil vlastník alebo nájomca budovy, ktorý by nekonal v súlade so záujmami obce, obec by mala z titulu
vlastníka pozemku možnosti obmedziť túto činnosť.
Mgr. Vladimír Ondráš namietol, že oprávnenia obce, ak je na pozemku postavená budova, sú obmedzené,
nie je jednoduché zasahovať do práva užívania vlastníkovi budovy. Tiež dodal, že nemá problém, aby bol
pozemok pod chatou odpredaný alebo daný do prenájmu.
Ing. Marcel Polesňák sa spýtal, aká je doba dlhodobého prenájmu.
Starosta obce odvetil, že dlhodobá doba prenájmu je minimálne 5 rokov a obnovuje sa automaticky, na
základe žiadosti, pokiaľ niektorá strana neodstúpi od zmluvy.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu Ing. Stanislava Lasicu, aby bol pozemok pod poľovníckou chatou daný
do dlhodobého prenájmu.
U z n e s e n i e č. 52/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
poslanecký návrh Ing. Stanislava Lasicu, aby bol pozemok pod poľovníckou chatou daný do
dlhodobého prenájmu Poľovníckemu združeniu vlastníkov pôdy.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov: 8
Za: 5
Proti: 3
Zdržal sa: 0
Poslanci ďalej rokovali o výške ceny za prenájom.
Ing. Marcel Polesňák hovoril, že BVS prenajíma pozemky za 0,40 € za m2.
Starosta obce navrhol sumu za prenájom jedného pozemku 1 €/rok. Poľovné združenie sa bude i naďalej o
pozemok starať. Starosta obce navrhol uzatvoriť zmluvu o prenájme do 31. 12. 2024 na obidva pozemky počas
platnosti zmluvy o užívaní poľovníckeho revíru. V nájomnej zmluve budú uvedené konkrétne podmienky
prenájmu.
U z n e s e n i e č. 53/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
1. dlhodobý prenájom pozemku parc. reg.“ C“ č. 4869, k. ú. Petrova Ves, vo výmere 97 m2
Poľovníckemu združeniu vlastníkov pôdy Petrova Ves do 31.12.2024, cena prenájmu 1 € za rok
2. dlhodobý prenájom pozemku parc. reg.“ C“ č. 4868 k. ú. Petrova Ves, vo výmere 1349 m 2
Poľovníckemu združeniu vlastníkov pôdy Petrova Ves do 31.12.2024, cena prenájmu 1 € za rok.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav
Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
12. Príprava Mikuláša
Mgr. Miriam Hricová informovala prítomných o tradičnom podujatí Mikuláša, ktoré pre deti pripravuje obec.
Deti do 14 rokov budú obdarovávané balíčkami. Cena balíčka bude 2,50 €. 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 10. 12. 2017.
U z n e s e n i e č. 54/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
súhlasí
s konaním Mikuláša pre deti a vytvorením vianočnej mini tržnice v nedeľu 10. 12. 2017, 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, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav
Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-713. Rôzne
a) Usporiadanie pozemkov na IBV Peklo II
Poslanci na zasadaní OZ konaného 15. 06. 2017 poverili starostu vstúpiť do jednania s vlastníkmi pozemkov,
ktorí sú v záujmovom území IBV Peklo II. Na predchádzajúcom zasadaní OZ schválilo zámenu pozemkov
s manželmi Balgovými. Starosta obce uviedol, že mal stretnutie s ďalším vlastníkom pozemku, ktorý je
v záujmovom území IBV Peklo II s p. Ing. Ivanom Janíkom. Pán Janík nemá záujem o odpredaj svojho
podielu. Prejavil však záujem o kúpu celého pozemku za cenu ako stavebný pozemok, hoci pozemok je zatiaľ
vedený v katastri nehnuteľností ako orná pôda. Navrhol 10.- € za m2. Starosta obce mu oznámil, že v okolitých
obciach sa predávajú stavebné pozemky za 18,50 €. V prípade odpredaja pozemku pre p. Janíka musí OZ
najprv schváliť zámenu pozemkov s obcou tak, ako v prípade s manželmi Balgovými.
Starosta obce predniesol uznesenie k tomuto bodu programu a otvoril rozpravu.
Mgr. Vladimír Ondráš sa spýtal, či dá sa pokračovať bez súhlasu p. Janíka, treba urobiť nejaký kompromis,
aby sme mohli pokračovať v budovaní infraštruktúry v tejto lokalite. Navrhol nižšiu cenu, napr. 15.- €.
Ing. Stanislav Lasica – ťažko dopredu hovoriť, aké finančné náklady budeme musieť vynaložiť na
vybudovanie infraštruktúry. V tejto dobe môžeme rátať asi 20.- € na m2. V záujme ústretovosti voči pánovi
Janíkovi tiež navrhol 15.- € za m2. Je to kompromisné riešenie medzi predpokladanou cenou 20 € a návrhom
p. Janíka 10 €.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu kúpnej ceny vo výške 10.- € za m2, tento návrh nebol poslancami OZ
akceptovaný, za 0 poslancov, proti 8 poslancov.
Predložil návrh kúpnej ceny Ing. Stanislava Lasicu a Mgr. Vladimíra Ondráša vo výške 15.- €,
za 5 poslancov, proti 3 poslanci.
Následne starosta predniesol návrh uznesenia.
U z n e s e n i e č. 55/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
zámer odpredaja pozemku parc. č. 4001/14, k. ú. Petrova Ves vo výmere 514 m2 z vlastníctva obce,
podľa § 9a odst. 8 písm. e. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Cena za m2 - 15.- € . Zámer bude
zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 7 (Mgr. Miriam Hricová, , Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel
Polesňák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka) Proti:1( Mgr. Miroslav Jakubáč ) Zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 56/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
zámenu pozemkov parc. reg ,,C“ č. 4020, k. ú. Petrova Ves v podiele 3015/4400 vo vlastníctve Ing.
Ivana Janíka bytom Sabinovská 65/9, Bratislava a obce Petrova Ves vo výmere 302 m2 do vlastníctva
obce Petrova Ves za novovytvorený pozemok parc. reg ,,C“ č. 4001/13 z vlastníctva obce Petrova Ves
vo výmere 302 m2 do vlastníctva Ing. Ivana Janíka bytom Sabinovská 65/9, Bratislava.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý,
Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Cenová ponuka na vývoz odpadu VPP Holíč
Starosta obce informoval, že VPP servis, s.r.o. Holíč predložila cenovú ponuku na vývoz odpadu v našej obci.
Starosta obce uviedol, že spoločnosť Vepos Skalica, ktorá vykonáva zber odpadu v našej obci v súčasnosti ,
vykonáva pre obec i iné služby, ktoré jej nevyplývajú priamo zo zákona. V krátkej diskusii starosta obce
i poslanci zhodnotili spoluprácu so spol. Vepos Skalica ako bezproblémovú, spokojnosť je i zo strany
ostatných občanov.
U z n es e n i e č. 57/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
Cenovú ponuku spoločnosti VPP servis, s.r.o. Holíč.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 8
Za: 8 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav
Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy, Peter Chňupka)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-814. Diskusia
Mgr. Miriam Hricová – v Holíči prebiehajú informácie, že skládka odpadu vybudovaná v lokalite Bresty
neďaleko našej obce bude skládkou nebezpečného odpadu. Je potrebné sa tomuto problému venovať, žiadať o
informácie, nakoľko sa to dotýka našej obce.
K podnetu sa pripojili aj ďalší poslanci.
Starosta obce odpovedal, že už sa o tomto probléme informoval, podľa informácií, ktoré mu boli poskytnuté,
je skládka zatiaľ určená na stavebný a zmesový komunálny odpad. Požiadame o vyjadrenie mesto Holíč, aké
zámery má mesto schválené. Keďže naše k.ú. je v susedstve s k.ú. Holíč, obec sa považuje za účastníka
konania a bude sa oň aktívne zaujímať.
Starosta obce ďalej informoval poslancov, že na jednom gaštane pri cintoríne sa zlomil hlavný terminál. Sú
dve možnosti: buď strom odstrániť, alebo urobiť jeho redukčný rez. Náklady na odstránenie podľa cenovej
ponuky sú vo výške 400.- €. Náklady na redukčný rez predstavujú sumu 330.- €, ale vzhľadom na hĺbku
zásahu nemusí strom prežiť.
Mgr. Vladimír Ondráš – je potrebné urobiť celkovú koncepciu okolia cintorína, riešenie do budúcnosti,
omladzovať okolité dreviny, gaštany budú postupne odchádzať.
Ing. Stanislav Lasica – pamiatky sa obnovujú, všetky sa nezachránia, je to podobné aj s gaštanmi. Neviem, či
to takto formuloval. Aby sa neohradzoval, že toto on nepovedal. Alebo aspoň nie tak priamo.
Ing. Marcel Polesňák – odstrániť z okolia cintorína všetky ovocné stromy, tuje, tisy, ktoré tam sú zasadené.
Starosta obce – konštatoval, že poslanci sa jednoznačne nepriklonili k možnosti výrubu tohto stromu, takže
zatiaľ sa počíta s variantom redukčného rezu, aj s tým rizikom, že v blízkej budúcnosti bude nutné pagaštan
odstrániť.
14. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 30. októbra 2017 prijalo uznesenia, ktorými
číslo 45/2017, 46/2017, 47/2017, 48/2017, 49/2017, 50/2017, 51/2017, 52/2017, 53/2017, 55/2017, 56/2017,
54/2017 súhlasí
číslo 57/2017 berie na vedomie
15. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starosta obce poďakoval poslancom OZ za aktívnu spoluprácu.
Starosta obce zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Mgr. Miriam Hricová
zástupca starostu

Štefan Beňa
starosta obce

Peter Chňupka

overovateľ

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

Vladimír Vépy

overovateľ

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

Kristína Baňovičová
zapisovateľka
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