Zápisnica

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 17. septembra
2015
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,
Vladimír Vépy

Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák,

Ostatní prítomní:
Ing. Ivan Gronský – obecný kontrolór
Gabriela Vépyová – účtovníčka OcÚ

Ospravedlnený: Miroslav Pochylý, Mgr. Vladimír Ondráš
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, 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. Poslanci OZ doplnenie programu schválili a riadili sa ním.
P R O G R A M:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Interpelácie poslancov
5. Zmena rozpočtu k 30.09.2015
6. Plnenie rozpočtu k 30.06.2015
7. Prerokovanie pripomienok k zverejnenému zámeru predaja nehnuteľného majetku
8. Návrh na výmenu pozemkov Pavol Okasa Petrova Ves 102
9. Rôzne: Posedenie s dôchodcami
10. D i s k u s i a
11. Rekapitulácia uznesení
12. Záver
2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda Ing. Stanislav Lasica ,
členovia Vladimír Vépy, Peter Chňupka. Za overovateľov zápisnice určil p. Vladimíra Vépyho, Petra
Chňupku. Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 25. júna 2015 bola
overená bez pripomienok.

-23. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 25.06.2015 vykonal starosta obce. Uznesenie č.
58/2015 - v Petrovoveskom spravodaji bola uverejnená informácia o povinnostiach občanov pred
realizáciou stavieb. Ing. Lasica vyjadril nespokojnosť s formuláciou textu. Navrhol, aby bolo
v spravodaji vyhradené miesto pre príspevky občanov a na webovú stránku umiestnený termín
uzávierky časopisu.
Uznesením č. 59/2015 OZ schválilo 3. zmenu rozpočtu k 30.06.2015. V uzneseniach č. 60/2015
a 61/2015 OZ schválilo plán práce OZ na II. polrok 2015 a plán kontrol obecného kontrolóra na II.
polrok 2015. Uzneseniami č. 62/2015 bol schválený zámer predaja majetku verejného priestranstva
par. č. 801/18 vo výmere 50 m2, 63/2015 boli schválené súťažné podmienky, č. 64/2015 bola
schválená minimálna cena za odpredaj tejto časti verejného priestranstva. Uznesenie č. 65/2015
bola menovaná komisia na otváranie obálok, uznesenie č. 66/2015 bola menovaná stála komisia na
otváranie obálok z obchodnej verejnej súťaže a na obstarávanie tovaru a služieb do konca roka 2015.
Uznesenie č. 67/2015 OZ schválilo PHSR na roky 2014 - 2020. V uznesení č. 68/2015 OZ zobralo na
vedomie informáciu o poskytnutí dotácie vo výške 20 000.- € na výmenu okien na budove obecného
úradu. Uznesením č. 69/2015 OZ schválilo zámer predaja časti verejného priestranstva z dôvodu
osobitného zreteľa parc. č. 327/9 vo výmere 179 m2. Zámer bol zverejnený na webovej stránke obce
a úradnej tabuli.
4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní boli podané tieto interpelácie:
Ing. Lasica – zábradlie na protipovodňovom kanáli pri vyústení pred KD nie je optimálne, bude
potrebná jeho úprava po vyúčtovaní a prefinancovaní stavby.
Odpovedal starosta obce: Projekt nebolo možné meniť počas výstavby z dôvodu krátkosti termínu.
Na realizáciu stavby boli vyčlenené dva mesiace, jej financovanie je zabezpečené z programovacieho
obdobia rokov 2007 - 2013.
Ing. Polesňák – navrhol požiadať projektanta stavby, aby sa vyjadril k pripomienkam obyvateľov obce.
Ing. Lasica - vyjadril sa, že protipovodňové úpravy boli v súlade s pozemkovými úpravami.

5. Zmena rozpočtu k 30.09.2015
Účtovníčka Obecného úradu v Petrovej Vsi p. Gabriela Vépyová predložila návrh na 4. zmenu
rozpočtu k 30.09.2015. Zmeny sú v príjmovej časti, poplatok za prieskumové územie vo výdavkovej
časti boli úpravy v školskej jedálni. Poslanci OZ Zmenu rozpočtu č. 4 schválili.
U z n e s e n i e č. 70/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
4. zmenu rozpočtu k 30.09.2015 rozpočtovým opatrením č. 4/2015 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 zmien a doplnkov podľa predloženého návrhu:

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
príjmové
Príjmy spolu

Rozpočet na rok
2015
v €
437 185.00
3 150.00
3 694.00

1. 2. 3. zmena rozpočtu
na rok 2015
v€
593 996,27
24 367.30
43 193,15

Rozpočet po zmene č. 4
k 30.09.2015

444 029.00

661 556,72

665 085,72

597 525,27
24 367,30
43 193,15
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Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Výdavky spolu

Rozpočet na rok
2015
v €
386 847.00
27 732.00
29 450.00

1. 2. 3. zmena rozpočtu
na rok 2015
v €
538 454,66
50 766,00
29 287,04

Rozpočet po zmene č. 4
k 30.09.2015

444 029.00

556 426,40

630 772,70

550 719,66
50 766,00
9 287,04

Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7 /Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica, Ing. Marcel
Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Plnenie rozpočtu k 30.06.2015
Plnenie rozpočtu za I. polrok 2015 predložila účtovníčka obecného úradu p. Gabriela Vépyová. Príjmy
boli rozpočtované v celkovej výške 661 556,72 €, z toho bežné 593 996,27, kapitálové 24 367,30 €
a finančné operácie príjmové 43 193,15 €. Plnenie k 30.06.2015 bolo nasledovné, bežné príjmy
300 041,61, kapitálové príjmy 376,50 € a finančné operácie príjmové 18 316,11 €.
Výdavky boli schválené v celkovej výške 618 507,70 €, z toho bežné výdavky 538 454,66 €, kapitálové
výdavky 50 766.- € a finančné operácie výdavkové 29 287,04 €. Plnenie bolo nasledovné:
bežné výdavky vo výške 246 849,38 €, kapitálové výdavky 720.- €, finančné operácie výdavkové
8 595,69 €. Obecný kontrolór Ing. Gronský navrhol, aby sa plnenie rozpočtu dávalo na OZ štvrťročne.
U z n e s e n i e č. 71/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Plnenie rozpočtu obce Petrova Ves za obdobie od 01.01. 2015 do 30.06.2015.

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
príjmové
Príjmy spolu

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Výdavky spolu

Rozpočet na rok
2015
v €
437 185.00
3 150.00
3 694.00

1. 2. 3. zmena rozpočtu
na rok 2015
v€
593 996,27
24 367.30
43 193,15

Plnenie rozpočtu
k 30.06.2015

444 029.00

661 556,72

318 734,22

Rozpočet na rok
2015
v €
386 847.00
27 732.00
29 450.00

1. 2. 3. zmena rozpočtu
na rok 2015
v €
538 454,66
50 766,00
29 287,04

Plnenie rozpočtu
k 30.06.2015

444 029.00

556 426,40

256 165,07

300 041,61
376,50
18 316,11

246 849,38
720,00
8 595,69

-4Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7 /Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica, Ing. Marcel
Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. Prerokovanie pripomienok k zverejnenému zámeru predaja nehnuteľného majetku
Na zasadaní OZ dňa 25. júna 2015 bol schválený odpredaj časti verejného priestranstva parc. č. 327/9
vo výmere 179 m2. Zámer bol zverejnený na webovej stránke obce a úradnej tabuli. Do dnešného dňa
neboli doručené žiadne pripomienky alebo návrhy k zverejnenému zámeru. OZ schválilo odpredaj
manželom Karolovi a Anne Škuligovým Petrova Ves 53. Cena za m2 3.50 €.
U z n e s e n i e č. 72/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
A. s c h v a ľ u j e
odpredaj časti verejného priestranstva par. registra „C“ č. 327/9 vo výmere 179 m2 Karolovi a Anne
Škuligovým Petrova Ves 53 za cenu 3,50 € za m2 .
B. p o v e r u j e
starostu obce podpísaním kúpnej zmluvy
C. u k l a d á
Obecnému úradu
zaslať výpis z uznesenia manželom Škuligovým
Termín: do 30.09.2015

Zodpov.: obecný úrad

Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7 /Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica, Ing. Marcel
Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Návrh na výmenu pozemkov Pavol Okasa Petrova Ves 102
Pavol Okasa bytom Petrova Ves 102 navrhuje OZ výmenu pozemkov v k.ú. Petrova Ves parc. č. 194 vo
výmere 72 m2 za časť pozemku parc. č. 189 pred rodinným domom č. súp. 102 o výmere 100m2.
Rozdielnu časť pozemku p. Okasa odkúpi do svojho vlastníctva. Zameranie pozemku a ostatné
náklady uhradí. OZ na svojom zasadaní dňa 04. mája 2015 prerokovalo žiadosť p. Okasu o zámenu
týchto pozemkov. Prijalo uznesenie č. 56/2015, v ktorom neschválilo túto zámenu, nakoľko sa
zamedzí prístup susedným obyvateľom k svojej nehnuteľnosti.
U z n e s e n i e č. 73/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
n e s ch v a ľ u j e
zámenu pozemkov parc. č. 194 za časť parc. č. 189.
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7 /Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica, Ing. Marcel
Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-59. Rôzne: Posedenie s dôchodcami
V rámci Mesiaca úcty k starším v októbri sa pravidelne koná Posedenie s dôchodcami s občerstvením
a kultúrnym programom. V tomto roku bol predložený návrh, aby sa konalo 18.10.2015 o 14.00 hod.
V spolupráci s Jednotou dôchodcov v Petrovej Vsi bolo zabezpečené divadelné predstavenie
z Duboviec. Občerstvenie zabezpečí obecný úrad po konzultácii s kultúrnou komisiou.
U z n e s e n i e č. 74/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
súhlasí
s konaním Posedenia pre dôchodcov 18.10.2015 o 14.00 hod. v Kultúrnom dome v Petrovej Vsi.
Hlasovanie
Celkový počet prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7 /Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica, Ing. Marcel
Polesňák, Ján Polák, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

10. D i s k u s i a
V diskusii vystúpili:
Ing. Lasica – navrhol na webovej stránke obce zverejňovať mená členov komisií, ktorí boli menovaní
na otváranie obálok pri verejných obchodných súťažiach, tiež aj mená zúčastnených uchádzačov.
Podobne to majú na stránkach mestá.
Ing. Marcel Polesňák - pripravil písomnú charakteristiku cvičenia Street Workout s návrhmi
cvičebných zariadení a ich rozmiestnenia. V prípade realizácie Street Workout ihriska by náklady boli
okolo 1000.- €. Tieto železné konštrukcie by však nemali certifikát a v prípade úrazu je zodpovedná
obec. Poslanci OZ tieto materiály prevzali na preskúmanie a zváženie.
p. Peter Chňupka - upozornil, že reklamné a informačné vitríny pred KD sú vo veľmi zlom stave, je
potreba obnoviť nátery, dosky alebo vitríny vymeniť. Rovnako v zlom stave je autobusová zastávka.
Tiež chodníky od pohostinstva U Jabuču smerom na Letničie by sa mali opraviť, ťažko sa po nich chodí
a s kočíkom sa takmer nedá prejsť.
Odpovedal starosta obce a poslanec J. Polák, že nie sme vlastníkmi pozemku v tejto časti, je vo
vlastníctve TTSK. Najprv musíme dať spracovať GP na oddelenie chodníkov a verejného priestranstva
od štátnej cesty a potom požiadať o delimitáciu. V obci sa postupne chodníky obnovujú.
Po diskusných príspevkoch poslancov OZ udelil starosta obce slovo občanom obce, ktorí boli prítomní
na zasadnutí:
p. Pavel Okasa - odôvodnil svoju žiadosť o zámenu pozemku, majitelia susednej nehnuteľnosti často
privolávajú políciu, záchrannú službu, ktorí parkujú pred jeho domom a cíti sa diskriminovaný,
obťažuje ho hluk. Na obecnom pozemku urobil vydláždený vjazd, ktorý ho stál nemalé finančné
prostriedky.
Ďalej hovoril, že pred 10 rokmi bol vypracovaný projekt na park a stále sa nerealizuje; v obci sa
hovorilo o sieni tradícií, mohla by sa na ňu urobiť zbierka. Pred dvoma rokmi Slovak Telekom
rozširoval telekomunikačné vedenie pridávaním nových nosičov a on nevie, či bola vopred vyvesená
vyhláška s informáciami. Ak nie, prišlo k porušeniu jeho hmotného majetku.

-6p. Jarmila Straková - telefónne káble i pred jej rodinným domom nie sú vhodne ukončené, visia,
prenosové údaje internetu nemajú také parametre, ako boli sľúbené.
Ďalej sa vyjadrila, prečo sa robili protipovodňové úpravy medzi rodinnými domami, keď voda tečie po
miestnej komunikácii spájajúcu IBV so štátnou cestou.
Veľkú časť svojho diskusného príspevku zamerala na pamätný kameň Jozefíne Marečkovej.
Pripomenula históriu tejto kauzy, ako ju vníma ona. Žiadala, aby bol pamätník osadený a očistené jej
meno, ako aj meno jej rodiny, nakoľko sa cíti poškodená vyjadreniami obecného úradu.
Odpovedal starosta obce – na zasadaní OZ 30. októbra 2014 ste vyhlásili, že kameň ste odkúpili
a darujete ho obci. Obec nedostala žiadny návrh darovacej zmluvy. Podľa vyjadrenia Ing.
Kovalovského prepravou a uskladnením pamätníka Jozefíne Marečkovej bol poverený podnikateľský
subjekt Ing. Miroslav Straka Master, Matejkova 9, Bratislava a voči obci neeviduje žiadne nedoplatky.
Písali sme mu list 01.04.2015, v ktorom ho žiadame o vysvetlenie vlastníckych práv k pamätníku.
Nedostali sme odpoveď. Po vyriešení vlastníckych práv obec zabezpečí osadenie pamätníka na
vhodné miesto.
p. Pavel Okasa – pýtal sa, či občania budú mať možnosť vyjadriť sa k miestu osadenia pamätníka.
Ďalej hovoril, že sú zanesené niektoré potoky, najmä pod mostíkmi. Tiež sa pýtal, čo urobí obec
s oknami, ktoré sa nedávno vymieňali na budove obecného úradu, aby neskončili u jeho susedov,
ktorí ich budú páliť a znečisťovať životné prostredie. Majitelia rodinného domu č. súp. 101 majú vo
veľmi zlom technickom stave komín. Ďalej poukázal na výšku faktúry za opravu traktora.
Odpovedal mu starosta obce - staré okná budú odvezené so separovaným odpadom.
Na traktor sme získali dotáciu, nemohli sme si vybrať iný typ, na ktorý sú lacnejšie náhradné diely.
11. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 17. septembra 2015 prijalo uznesenia ,
ktorými číslo: 70/2015, 71/2015, 72 A/2015 schvaľuje
72 B/2015 poveruje
72 C/2015 ukladá
73/2015 neschvaľuje
74/2015 súhlasí

12. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu
spoluprácu, a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Mgr. Miriam Hricová
zástupkyňa starostu

Štefan Beňa
starosta obce

Peter Chňupka overovateľ

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

Vladimír Vépy

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

overovateľ

Gabriela Vépyová
Zapísala

