Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Petrovice, konaného dňa 11.12.2019
Prítomní: Ing. Anton Pláňavský starosta,
Roman Brynzdiar, Patrik Caránek, Roman Grofčík, Štefan Hlavoň,
Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec.
Jozefa Šípková kontrolórka, Daniela Blašková.
Hostia: Mária Levková, Jarmila Knaiblová, Milan Hrtánek, Štefan
Gužík.
Ospravedlnená neprítomnosť: Michal Hlavoň, Miroslav Uriček.
Program: 1.Otvorenie zasadnutia.
2.Určenie overovateľov zápisnice.
3.Voľba návrhovej komisie.
4.Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
5.Rozbor hospodárenia OcÚ Petrovice za III. štvrťrok 2019.
6.Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Petrovice
na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022.
7.Schválenie rozpočtu na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky
2020-2022.
8.Schválenie VZN na rok 2020
9.Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020.
10.Zloženie inventarizačných komisií.
11.Rôzne.
12.Diskusia.
13.Návrh na uznesenie.
14.Záver.
Na zasadnutie OZ boli poslanci pozvaní písomnou pozvánkou. Rokovanie viedol
starosta obce pán Anton Pláňavský. Hlasovanie počas rokovanie verejné.
K bodu 1.: Rokovanie OZ otvoril a prítomných poslancov a občanov privítal
starosta obce pán Anton Pláňavský. Prítomní poslanci schválili program
rokovania. Hlasovanie: Roman Bryndziar, Patrik Caránek, Roman Grofčík,
Štefan Hlavoň, Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec. Proti 0. Zdržal
sa 0.
K bodu 2.- 3.: Za overovateľov zápisnice boli určení – Martin Hulín, František
Mravec. Do návrhovej komisie boli zvolení – Štefan Chlebina, Štefan Hlavoň,
Roman Grofčík. Hlasovanie: Roman Bryndziar, Patrik Caránek, Roman Grofčík,

Štefan Hlavoň, Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec. Proti 0. Zdržal
sa 0.
K bodu 4.: Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva:
– V Setechove sa v kritických miestach prehĺbili priekopy a v budúcom roku
sa budú vykonávať ďalšie úpravy ak budú potrebné.
K bodu 5.: Rozbor hospodárenia za III. štvrťrok 2019 predložila účtovníčka obce
Daniela Blašková na strane príjmov rozpočet OcÚ 1440853,- €, upravený
1527578,- €, plnenie 940608,50 t.j. 62%. Škola na strane príjmov rozpočet
10000,- €, plnenie 14608,17 €, t.j.146%. Na strane výdavkov OcÚ plnenie
rozpočet 1212086,- €, upravený 1292425,- €, čerpanie 696134,62 €, t.j.54%,
škola rozpočet 238767,- €, upravený rozpočet 246653,- €, čerpanie 192905,57
€, t.j. 75%. Poslanci sa zaujímali o niektoré položky rozpočtu, po ich objasnení
rozbor hospodárenia za III. 2019 schválili. Hlasovanie: za Roman Bryndziar,
Patrik Caránek, Roman Grofčík, Štefan Hlavoň, Martin Hulín, František
Mravec. Proti 0. Zdržal sa Štefan Chlebina.
Zároveň boli predložené poslancom rozpočtové opatrenia starostu obce č.
8/2019 úprava na strane príjmov 25569,- € na strane výdavkov 25569,- €,
rozpočtové opatrenie 9/2019 úprava na položkách v rámci rozpočtu,
rozpočtové opatrenie 10/2019 úprava na strane príjmov 28512,- €, na strane
výdavkov 21107,- € , škola 7405,- €. Poslanci rozpočtové opatrenia starostu
obce zobrali na vedomie.
K bodu 6. : Hlavná kontrolórka predložila stanovisko hlavného kontrolórka
k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022 - odporúča
rozpočty schváliť.
K bodu 7.: Starosta obce predložila návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na
roky 2021-2022, rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. Na strane príjmov vo
výške 1198814,- aj na strane výdavkov vo výške1198814,- €. V rozpočte je
zahrnuté ukončenie rekonštrukcie kultúrneho domu, zakúpenie vybavenie do
KD, poslanec Fr.Mravec poukázal na potrebu rekonštrukcie miestnych
komunikácií v Setechove, čo sa bude riešiť počas roku 2020. Vo výhľade na roky
2021 a 2022 je rozpočtované v príjmoch 1063244,-€ na strane príjmov aj
výdavkov.
Poslanci predložený návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 2022 bez výhrad schválili.

Hlasovanie: za Roman Bryndziar, Patrik Caránek, Roman Grofčík, Štefan
Hlavoň, Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec. Proti 0. Zdržal sa 0.
K bodu 8.: Starosta obce predložil poslancom návrh VZN 2/2019 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. Obec musela pristúpiť k návrhu na zvýšenie sadzby daní
z nehnuteľností, nakoľko je obava zo zníženia podielových daní, nakoľko bolo
schválené zníženie odvodovej povinnosti z miezd a poplatku za odpady
z dôvodu zvýšenia platieb za likvidáciu odpadov, ktoré obec platí za likvidáciu
odpadu. Poslanci prerokovali jednotlivé články vo VZN a VZN 2/2019 schválili.
Hlasovanie: za Roman Bryndziar, Patrik Caránek, Roman Grofčík, Hlavoň,
Štefan Hlavoň, Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec. Proti 0. Zdržal
sa 0.
Starosta obce predložil poslancom návrh VZN 3/2019 o odpredaji, zámene
a nájme nehnuteľného majetku v obci Petrovice. VZN upravuje spôsob, rozsah
a podmienky predaja, zámeny a nájmu obecných pozemkov a postup pri
nadobudnutí vlastníctva, určenie ceny ako pri nadobúdaní tak aj predaji
a spôsob splácania ceny. Poslanci VZN 3/2019 prerokovali a schválili.
Hlasovanie: za Roman Bryndziar, Patrik Caránek, Roman Grofčík, Hlavoň,
Štefan Hlavoň, Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec. Proti 0. Zdržal
sa 0.
K bodu 9.: Hlavná kontrolórka Jozefa Šípková predložila poslancom plán
kontrolnej činnosti na I. polrok 2020. Vymenovala základné úlohy hlavnej
kontrolórky obce na I. polrok 2020 a obsah kontrolnej a ostatnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce. Poslanci plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
schválili a zároveň poverili hlavnú kontrolórku vykonať kontroly v zmysle Plánu
kontrolnej činnosti na I. polrok 2020.
Hlasovanie: za Roman Bryndziar, Patrik Caránek, Roman Grofčík, Hlavoň,
Štefan Hlavoň, Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec. Proti 0. Zdržal
sa 0.
K bodu 10.: Starosta obce predložil návrh na zloženie inventarizačných komisií
pre inventarizáciu majetku obce od 11.12.2019-15.1.2019
OcÚ – Anton Pláňavský, Anna Chlebinová, Anna Mokryšová, Daniela Blašková
DHZ Petrovice – Štefan Chlebina, Štefan Hlavoň, Daniela Blašková
DHZ Setechov – Miroslav Uriček, Pavol Adamík, Daniela Blašková
ZpS – Anna Pláňavská, Elena Kalužná, Daniela Blašková. Poslanci inventarizačné
komisie schválili.

Hlasovanie: za Roman Bryndziar, Patrik Caránek, Roman Grofčík, Hlavoň,
Štefan Hlavoň, Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec. Proti 0. Zdržal
sa 0.
K bodu 11.:
- Mária Levková, riaditeľka ZŠ s MŠ – informovala poslancov o stave v ZŠ
s MŠ – škola plní úsporné opatrenia a finančná situácia je teraz dobrá,
poďakoval poslancom a starostovi za spoluprácu.
- Jarmila Knaiblová, Setechov 448 – žiadosť o odkúpenie pozemku CKN
660/2, k.ú. Setechov o výmere 234 m2 – poslanci žiadosť zamietli,
nakoľko obec nemá nadbytočný majetok a jedná sa o obecný pozemok,
ktorý je využívaný ako miestna komunikácia.
- Jozef Šutara, Kvačalova 1168/35, 010 04 Žilina – žiadosť o odkúpenie
časti pozemku CKN 660/2, k.ú. Setechov – poslanci žiadosť zamietli,
nakoľko obec nemá nadbytočný majetok a jedná sa o pozemok, ktorý je
využívaný ako miestna komunikácia.
- Hrtánek Milan, Petrovice 194 – informoval poslancov o spore s pani
Oľgou Keblúškovou o parcelu EKN 617/1, k.ú.Petrovice – poslanci jeho
sťažnosť zobrali na vedomie a odporúčajú mu spor riešiť v občianskoprávnom konaní.
- Žiadosť o odkúpenie pozemku EKN 3923, oznámenie o zámere predaja
nehnuteľného majetku obce Petrovice z dôvodu hodného osobitného
zreteľa bolo zverejnené 6.11.2019 na internetovej stránke obce. Poslanci
odpredaj pozemku EKN 3923 k.ú. Petrovice o výmere 72 m2 schválili,
určenie všeobecnej hodnoty podľa VZN 3/2019
- Jozef Klunda, Kolárovice 349, - žiadosť o pridelenie obecného nájomného
bytu v Petroviciach – zobrali na vedomie.
- Jednota dôchodcov Petrovice – žiadosť o príspevok 1500,- € - príspevok
je zahrnutý v rozpočte na r. 2020.
- Poslanec Štefan Chlebina – predložil prítomným správu o činnosti DHZ
Petrovice za rok 2019 - DHZ organizovalo brigádu pri upratovaní okolo
kostola, KD a požiarnej zbrojnice, zatepľovali garáž požiarneho auta,
Fašiangový ples, pracovali na rozšírení hasičského ihriska na hornom
konci obce, pomáhali pri organizovaní osláv SNP na Magaloch, pri
organizovaní hodovej slávnosti na farskom dvore, organizovalo detské
súťaže, zasahovali pri záplavách priekopy pri ZpS, pri požiari nad
kaplnkou v Petroviciach. Pán Chlebina navrhol, aby na konci roka
organizácie, ktoré dostávajú transfery podali správu o ich využití.
- Poslanec Štefan Hlavoň – výtlky na hlavnej ceste v Petroviciach aj
v Setechove.

- Poslanec Roman Bryndziar – na ceste do Setechova sú nebezpečne
naklonené stromy je nutné ich odstránenie.
- Štefan Gužík – farár farnosti Petrovice – poďakoval poslancom
a starostovi za spoluprácu v roku 2019 a poprial všetkým veľa trpezlivosti
pri riešení problémov obce a občanov.
- Starosta obce – informoval o postupe prác na rekonštrukcii kultúrneho
domu v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ
a KD“.
- Po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta obce dal ukončiť diskusiu.
Hlasovanie: za Roman Bryndziar, Patrik Caránek, Roman Grofčík, Štefan
Hlavoň, Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec. Proti 0. Zdržal
sa 0.
K bodu 8.: Návrh na uznesenie predložil pán Štefan Chlebina.
Uznesenie poslanci schválili. Hlasovanie: za Roman Bryndziar, Patrik Caránek,
Roman Grofčík, Štefan Hlavoň, Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec.
Proti 0. Zdržal sa 0.
K bodu 9.: Starosta obce pán Anton Pláňavský poďakoval poslancom a hosťom
za účasť, poďakoval za spoluprácu v roku 2019 a poprial všetkým veľa zdravia,
šťastia a úspechov v roku 2020, potom rokovanie ukončil.

...................................................
Ing.Anton Pláňavský, starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Martin Hulín

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

František Mravec

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

Uznesenie
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Petrovice, 11.12.2019

Uznesenie č. 72/2019
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie rozpočtové opatrenia
starostu obce č. 8/2019, 9/2019, 10/2019.
Uznesenie č. 73/2019
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie stanovisko hlavnej
kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Petrovice na rok 2020 s výhľadom na roky
2021-2022.
Uznesenie č. 74/2019
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie žiadosť o pridelenie
obecného nájomného bytu – Jozef Klunda, Kolárovice 349.
Uznesenie č. 75/2019
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie žiadosť Jednoty dôchodcov
Petrovice o finančný príspevok 1500,- €.
Uznesenie č. 76/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje Rozbor hospodárenia za 3.
štvrťrok 2019.
Uznesenie č. 77/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje bez výhrad rozpočet obce na
rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022.
Uznesenie č. 78/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje VZN č. 2/2019 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Uznesenie č.79/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje VZN č. 3/2019 o odpredaji,
zámene a nájme nehnuteľného majetku v obci Petrovice.

Uznesenie č. 80/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje plán činnosti hlavnej
kontrolórky na 1. polrok 2020, zároveň ju poverujú vykonať kontroly v zmysle
Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020.
Uznesenie č. 81/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje inventarizačné komisie pre
inventarizáciu majetku od 11.12.2019 – 15.1.2020, za obdobie k 31.12.2019
OcÚ – Anton Pláňavský, Anna Chlebinová, Anna Mokryšová, Daniela Blašková
DHZ Petrovice – Štefan Chlebina, Štefan Hlavoň, Daniela Blašková
DHZ Setechov – Miroslav Uriček, Pavol Adamík, Daniela Blašková
ZpS Petrovice – Anna Pláňavská, Elena Kalužná, Daniela Blašková.
Uznesenie č. 82/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje
a)prevod – predaj nehnuteľného majetku vedeného na LV č. 619, parc. E-KN
3923, ostatná plocha o výmere 72 m2 vo vlastníctve obce Petrovice v 1/1,
kupujúci Pavol Chalás , Petrovice 168 v hore uvedenej výmere a podiele.
b) spôsob jeho prevodu – odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na
ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov v zmysle §-u 9a,
ods 8, psím.e), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce. Prípad hodný
osobitného zreteľa je v tom, že pozemok je oplotený a susedí s ich parcelou EKN 3921 ostatná plocha o výmere 181 m2, na ktorej je postavený ich rodinný
dom súpisné č. 168, tento pozemok celý čas kupujúci užíval ako svoj, o uvedenú
parcelu sa dlhodobo staral, udržiaval ju a využíval ju ako vlastnú, pričom až pri
vysporiadaní majetku zistil, že sa jedná o pozemok vo vlastníctve obce
Petrovice. Obec Petrovice neplánuje na uvedom pozemku v budúcnosti
budovať žiadne stavby ani iným spôsobom využívať uvedený pozemok.
c) za týchto podmienok: Celková výmera je 72 m2 za kúpnu cenu 6,60 €/m2,
celková suma za odpredaj pozemku je 475,20 € (slovom štyristosedemdesiatpäť
eur, dvadsať centov) v zmysle §-u 10, ods 1, písm. a)Stanovenie sadzby –
určenie všeobecnej hodnoty na odpredaj nehnuteľnosti VZN obce Petrovice č.
3/2019 o odpredaji, zámene a nájme nehnuteľného majetku v obci Petrovice.
Náklady spojené s návrhom na vklad znášajú kupujúci.

Uznesenie č. 83/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice zamieta odpredaj obecného pozemku
CKN 660/2 o výmere 234 m2 v k.ú. Setechov, Jarmile Knaiblovej, Setechov 448,
Petrovice, nakoľko pozemok nie je nadbytočný a využíva sa ako miestna
komunikácia.
Uznesenie č. 84/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice zamieta odpredaj obecného pozemku
CKN 660/2 o výmere 234 m2 v k.ú. Setechov, Jozefovi Šutarovi, Kvačalova
1167/35, Žilina, nakoľko pozemok nie je nadbytočný a využíva sa ako miestna
komunikácia.
Uznesenie č. 85/2019
Obecné zastupiteľstvo Petrovice ukladá účtovníčke vyzvať organizácie, ktorým
bol dané finančné prostriedky, aby predložili na zasadnutia OZ správu o ich
činnosti a využití prostriedkov.
Termín: november
Uznesenie č. 86/2019
Obecné zastupiteľstvo Petrovice ukladá starostovi vyzvať správcu ciest
o opravu výtlkov na ceste.

...................................................
Ing.Anton Pláňavský, starosta obce

Overovatelia zápisnice
Martin Hulín

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

František Mravec

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

