Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 14. septembra 2017
v zasadačke Obecného úradu v Petrovej Vsi
_______________________________________________________________________________
Prítomní:
Štefan Beňa starosta obce
Mgr. Miriam Hricová, zástupca starostu,
Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy
Ospravedlnení: Ing. Stanislav Lasica, Peter Chňupka, Ján Polák
Ostatní prítomní:
Ing. Ivan Gronský – kontrolór obce
Gabriela Vépyová – účtovníčka OcÚ
Mária Pochylá - zapisovateľka
Účasť občanov na zasadaní OZ: 1
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. Zámena pozemkov na IBV Peklo II, b. Informácia o pamätnom
kameni Jozefíny Marečkovej.

P R O G R A M:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Interpelácie poslancov
5. Správa o plnení rozpočtu k 30.06.2017
6. Informácia o konaní Posedenia s dôchodcami
7. Informatívna správa o financovaní rekonštrukcie KD
8. Rôzne: a) Zámena pozemkov na IBV Peklo II.
b) Informácia o pamätnom kameni Jozefíny Marečkovej
9. Diskusia
10. Rekapitulácia uznesení
11. Záver
Poslanci OZ program schválili a riadili sa ním.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý,
Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda Mgr. Vladimír Ondráš, členovia Mgr.
Miroslav Jakubáč, Miroslav Pochylý. Za overovateľov zápisnice určil p. Mgr. Vladimír Ondráša a p. Mgr.
Miroslava Jakubáča. Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 15. júna 2017
a zápisnica z mimoriadneho zasadania OZ zo dňa 12. júla bola overovateľmi overená bez pripomienok.
Zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice bolo poslancami schválené.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý,
Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení prijatých na zasadaní OZ 15. júna 2017 vykonal starosta obce.
Uznesenie č. 28/2017 – OZ zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Petrova Ves
k záverečnému účtu obce za rok 2016. Poslanci OZ v uznesení č. 29/2017 A – D schválili záverečný účet obce
Petrova Ves za rok 2016 bez výhrad. Uznesením č. 30/2017 OZ schválilo zmenu rozpočtu k 30. 06. 2017. OZ
uznesením č. 31/2017 OZ schválilo VZN č. 1/2017. OZ zobralo na vedomie uznesením č. 32/2017 – správu
nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016. OZ schválilo uznesenie č. 33/2017
plán práce OZ na II. polrok 2017. Uznesením č. 34/2017 OZ schválilo plán kontrol hlavného kontrolóra obce
na II. polrok 2017. OZ schválilo Uznesením č. 35/2017 a) Urbanistickú štúdiu Petrova Ves – IBV Peklo II. b)
Vytvorenie GP na oddelenie pozemkov, zároveň OZ poveruje starostu obce vstúpiť do jednania s vlastníkmi
pozemkov, ktorí sú v záujmovom území IBV Peklo II. OZ schválilo uznesenie č. 36/2017 – vytvorenie štyroch
plnohodnotných tried v ZŠ Petrova Ves v šk. roku 2017/2018.
Uznesenia prijaté na mimoriadnom zasadaní OZ 12. júla 2017.
OZ schválilo uznesenie č. 37/2017 – udelenie Čestného občianstva 2 osobnostiam. Uznesením č. 38/2017 OZ
schválilo udelenie Ceny obce 5 osobnostiam. OZ schválilo uznesením č. 39/2017 výšku finančnej odmeny pri
udelení Ceny obce 100,-€ na slávnostnom zasadaní. OZ schválilo uznesenie č. 40/2017 – zmenu rozpočtu
k 31. 07. 2017.

4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne písomné ani ústne interpelácie.
5. Správa o plnení rozpočtu k 30. 06. 2017
Správu o plnení rozpočtu predniesla účtovníčka OcÚ. Pani Vépyová informovala poslancov, že
celkové príjmy k 30.6.2017 sú vzhľadom na poslednú zmenu rozpočtu vyrovnané. Keďže je iba prvý
polrok, niektoré položky sú nedočerpané. Vo výdavkoch prišlo k nárastu z dôvodu rekonštrukcie KD
a budovania detského ihriska na IBV.
Plnenie rozpočtu k 30. 06. 2017 je prílohou zápisnice.
Starosta obce predniesol uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu programu.
Ing. Marcel Polesňák sa spýtal, či sa ešte vyberajú dane a poplatky, keďže je veľký rozdiel medzi
rozpočtom a skutočnosťou.
Gabriela Vépyová odpovedala, že právnické osoby majú splátkový kalendár na zaplatenie daní
a poplatkov.
Schválený rozpočet
2017
572 203,-

Rozpočet po 2. zmene
616 721,68

Plnenie rozpočtu
k 30. 06. 2017
376 020,66

Kapitálové príjmy

50 000,-

50 000,-

612,50

Finančné op. príjmové

40 529,-

172 412,90

77 662,82

662 732,-

839 125,58

454 295,98

Bežné príjmy
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Schválený rozpočet
2017
526 256,-

Rozpočet po 2. zmene
576 768,81

Plnenie rozpočtu
k 30. 06. 2017
326 675,42

Kapitál. výdavky

108 736,-

215 095,59

77 745,58

Finančné op. výdav.

27 740,-

27 740,-

11 652,96

662 732,-

819 604,40

416 073,96

Bežné výdavky

U z n e s e n i e č. 41/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
Berie na vedomie
Plnenie rozpočtu k 30. 06. 2017
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý,
Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Informácia o konaní Posedenia s dôchodcami
Každoročne v mesiaci október, ktorý je Mesiacom úcty k starším, OZ usporadúva Posedenie
s dôchodcami. Zástupkyňa starostu obce p. Hricová informovala poslancov, že v tomto roku sa
posedenie bude konať 15. 10. 2017 o 14.00 h v kultúrnom dome. O sprievodný program sa postará
spevácky zbor so Skalice a cirkevný zbor z Petrovej Vsi. Občerstvenie sa bude podávať banketové
chlebíčky, zákusok, káva a čaj. Starosta obce predniesol uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu
programu. K informácií o konaní Posedenia s dôchodcami poslanci nepredniesli žiadnu rozpravu.
U z n e s e n i e č. 42/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
Posedenie s dôchodcami konané dňa 15. 10. 2017 v KD v Petrovej Vsi.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý,
Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Informatívna správa o financovaní rekonštrukcie KD
Informatívnu správu o financovaní rekonštrukcie KD predniesol starosta obce, pričom oboznámil
prítomných s rozsahom vykonaných prác. Mimo samotných stavebných prác bolo nutné tiež
vybudovať nové prípojky elektrickej siete, splaškovej kanalizácie, vymaľovať hlavnú sálu, vykonať
stolárske práce a brúsenie parkiet, urobiť terénne úpravy a spevnené plochy pri KD.
Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu programu
Ing. Marcel Polesňák poznamenal, že v kuchyni by mala byť vzduchotechnika.
Starosta obce odpovedal, že je potrebné prizvať kuchára, ktorý by odporučil výber a umiestnenie
spotrebičov, aby priestory kuchynky boli čo najlepšie využité a od toho by sa odvíjalo umiestnenie
vzduchotechniky
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Ing. Ivan Gronský navrhol osloviť hygienikov, ktorí majú v tejto problematike tiež
prehľad/orientujú sa/vyznajú sa...
Mgr. Miroslav Jakubáč sa spýtal, či na priestranstve pri KD zostanú stáť kvetináče natrvalo, aby
tam neparkovali autá.
Starosta obce odpovedal, že je to momentálne riešenie, aby sa zabránilo poškodeniu novej dlažby,
keďže z áut často vyteká olej. V prípade potreby pri navážaní materiálu do KD sa však kvetináče dajú
odsunúť, aby bol hlavný vchod prístupný i vozidlami.
Ing. Marcel Polesňák podotkol, že je ťažké zaparkovať pri pošte, keďže parkovisko pri KD je
obsadené. Bolo by vhodné umiestniť tabuľu, že je parkovisko určené pre zákazníkov a klientov
pošty.
Starosta obce odpovedal, že tiež zvažoval túto možnosť, môže sa dať vyrobiť a osadiť dopravná
značka. Bolo by vhodné urobiť pre zákazníkov i ďalšie parkovisko. Vhodným miestom na
vybudovanie parkoviska je priestranstvo na druhej strane cesty, oproti KD pri rodinnom dome č. súp.
41. Tento pozemok je vo vlastníctve obce.
Starosta obce informoval poslancov, že oslavy 90. výročia DHZ Petrova Ves financovali hasiči
z dotácie, ktorá bola určená na tieto oslavy. Starosta obce predložil poslancom informatívnu správu
o financovaní osláv 90. výročia DHZ.
Ing. Marcel Polesňák poznamenal, že program osláv a ukážky hasičov z ORHaZZ sa naozaj
vydarili
Starosta obce podotkol, že osláv sa zúčastnilo málo obyvateľov obce.
Starosta obce poslancom predložil aj informatívnu správu o oslavách 625. výročia prvej písomnej
zmienky o obci.
Informatívne správy sú súčasťou tejto zápisnice.
8. Rôzne
a) Zámena pozemkov na IBV Peklo II
Na predchádzajúcom zasadaní OZ poslanci poverili starostu obce vstúpiť do jednania s vlastníkmi
pozemkov, ktorí sú v záujmovom území IBV Peklo II. Starosta obce informoval poslancov, že
komunikoval s p. Balgom a jeho manželkou. Ich pozemok sa nachádza na mieste, kde má byť
komunikácia. Po dohode s manželmi Balgovými pristúpili k zámene pozemkov. Veľkosť pozemku je
603 m2.
Starosta obce predniesol uznesenie k tomuto bodu programu a otvoril rozpravu.
Ing. Marcel Polesňák sa spýtal či sa komunikovalo aj s inými vlastníkmi.
Starosta obce odpovedal, že všetci vlastníci boli oslovení listom, s p. Janíkom mal dohodnuté
stretnutie, ktoré sa však zatiaľ neuskutočnilo. Obec sa pokúša získať adresu na p. Filipovú,
prostredníctvom polície SR i cez Městský úrad Třebíč, ktorý nás odkázal na Slovenské
veľvyslanectvo v ČR.
U z n e s e n i e č. 43/2017
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
zámenu pozemkov parc. reg ,,C“ č. 4017, k. ú. Petrova Ves vo vlastníctve Ladislava Balgu
a manž. Alexandry bytom Petrova Ves č. 383 vo výmere 603 m2 do vlastníctva obce Petrova
Ves za novovytvorený pozemok parc. reg ,,C“ č. 4001/26 z vlastníctva Obce Petrova Ves vo
výmere 603 m2 do vlastníctva Ladislava Balgu a manž. Alexandry bytom Petrova Ves č. 383.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav Pochylý,
Ing. Marcel Polesňák, Vladimír Vépy)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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b) Informácia o pamätnom kameni Jozefíny Marečkovej
Starosta obce uviedol, že pred nedávnom prebehli oslavy 625. výročia prvej písomnej zmienky
o našej obci, súčasťou ktorých bolo tiež odhalenie pamätného kameňa našej rodáčke Jozefíne
Marečkovej. Následne sa na sociálnej sieti na túto udalosť objavil komentár, v ktorom si niekto
pripisuje zásluhy a čaká slová vďaky. Starosta preto poslancom obecného zastupiteľstva ozrejmil
kroky, ktoré on a pracovníci OcÚ spravili preto, aby bolo jednoznačne preukázané, že Obec Petrova
Ves ako objednávateľ uvedeného pamätníka je a vždy bol jeho vlastníkom, čo bolo v minulosti
rôznymi výrokmi spochybnené. Taktiež podrobne informoval o svojich postupoch v tejto záležitosti
a predložil podklady o komunikácii s rôznymi subjektami, ich nadväznostiach, fakturáciách,
platbách a pod. Záverečné vyjadrenie, že obec je vlastníkom kameňa, sme získali až po časovo
náročnom úsilí, mnohých urgenciách a iných prácnych krokoch zo strany obce. Na záver starosta
obce dodal, že oslavy 625. výročia prvej písomnej zmienky o obci boli dôstojnou príležitosťou na
odhalenie pamätníka, aby plnil svoj význam na počesť našej rodáčky Jozefíny Marečkovej.

9. Diskusia
Ing. Marcel Polesňák navrhol dokončiť detské ihrisko. Rodičia si sťažujú, že na preliezačkách je
prach a deti chodia domov špinavé. Hlinu je potrebné vysypať kamienkami.
Starosta obce odvetil, že je potrebné dorobiť už len malé úpravy. Obec zabezpečila stupačky na
spevnenie svahu, následne sa to prepojí rezivom, aby plocha držala.
Mgr. Vladimír Ondráš poznamenal, že deti sa hrávali na poli. Patrí to k životu na dedine.
Ing. Marcel Polesňák sa spýtal, kde sa môžu vyvážať rastliny zo záhrad, ktoré nie je možné
kompostovať.
Starosta obce odpovedal, že občania môžu zavolať na OcÚ a pracovníci tento odpad vyvezú.
Mgr. Vladimír Ondráš navrhol biologicky rozložiteľný odpad dávať na kopu, kde to vyhnije
a vznikne z toho kompost.
Ing. Marcel Polesňák sa informoval, aké podujatia sa budú konať v KD.
Mgr. Miriam Hricová poslancov oboznámila s blížiacimi podujatiami, ktoré sa budú konať v KD
v tomto roku - Tvarohový deň, Posedenie s dôchodcami, Lampiónový sprievod, divadelné
predstavenie ochotníkov z Rovenska , Adventný koncert, Mikuláš.
Ing. Marcel Polesňák sa spýtal, či sa platí za prenájom KD, keď sa koná podujatie.
Starosta obce odpovedal, že sa pripraví VZN o prenájme.
Ing. Ivan Gronský podotkol, že nemusí byť VZN, stačí spracovať prevádzkový poriadok.
Mgr. Miriam Hricová vyjadrila uznanie Kultúrnemu klubu za rekonštrukciu kaplnky sv. Urbana, za
úspešnú akciu, ktorej sa zúčastnil veľký počet krojovaných obyvateľov našej obce.

14. Rekapitulácia uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 14. septembra 2017 prijalo uznesenia,
ktorými
číslo 42/2017, 43/2017 schvaľuje
číslo 41/2017 berie na vedomie
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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

Mária Pochylá
zapisovateľka

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

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

