
Zápisnica 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Petrovice, konaného dňa  

8.2.2023 
Prítomní: Štefan Hlavoň,  starosta 
                  Martin Hulín, Michal Hlavoň, Daniel Hrtánek,  
                  Štefan Chlebina, Martin Legéň, František Mravec, Miroslav Uriček,   
                  Jana Žídeková. 
                  Jozefína Šipková kontrolórka, Daniela Blašková zapisovateľka. 
Ospravedlnená neúčasť: Pavol Žídek 
Hostia:      Božena Plšková, Anna Kramárková, Ján Šebeňa, Štefan Gužík, Róbert  
                   Sopóci. 
      
Program: 1. Otvorenie zasadnutia .             
                  2. Určenie overovateľov zápisnice. 
                  3. Voľba návrhovej komisie.  
                  4. Zloženie sľubu poslankyne OZ obce Petrovice, odovzdanie  
                      osvedčenia o zvolení. 
                  5. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 
                  6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Petrovice za  
                       rok 2022. 
                  7. Voľba hlavného kontrolóra obce Petrovice. 
                  8. Rôzne.     
                  9. Diskusia. 
                10. Návrh na uznesenie. 
                11.  Záver.  
 
 Na zasadnutie OZ boli poslanci pozvaní písomnou pozvánkou. Rokovanie viedol 
starosta obce pán  Štefan Hlavoň. Hlasovanie počas rokovania verejné. 
 
K bodu 1.:  Rokovanie OZ otvoril a prítomných poslancov  privítal  starosta obce 
pán Štefan Hlavoň, predložil  k  schváleniu program rokovania. 
Hlasovanie:  za  Martin Hulín,  Michal Hlavoň, Daniel Hrtánek,  Štefan Chlebina, 
Martin Legéň, František Mravec, Miroslav Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0.  
 
K bodu 2.- 3.:  Za overovateľov zápisnice boli určení – Martin Hulín, Miroslav 
Uriček.   Do návrhovej komisie boli zvolení –    Michal Hlavoň, Štefan Chlebina, 
Martin Legéň.  
Hlasovanie:  za  Martin Hulín,  Michal Hlavoň, Daniel Hrtánek,  Štefan Chlebina, 
Martin Legéň, František Mravec, Miroslav Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0.  

  



K bodu 4.:  Pán Roman Bryndziar, zvolený poslanec za obvod Setechov sa 
9.12.2022 písomne vzdal mandátu poslanca OZ Petrovice. Náhradníčka pani 
Jana Žídeková zložila do rúk starostu obce sľub poslanca OZ, starosta jej 
odovzdal osvedčenie o zvolení. Pani Janu Žídekovú schválili do  finančnej 
komisie. 
 
K bodu 5.: Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva: - doplnenie reproduktorov na miestnom rozhlase – 
bol požiadaný údržbár miestneho rozhlasu pán Peter Pradeniak o kontrolu 
miestneho rozhlasu a koľko reproduktorov by sa doplnilo, taktiež vypracovanie 
ponuky na rekonštrukciu MR a rozhlasovej ústredne.  
-  stromy pri kríži, ktoré sa nebezpečne nakláňajú na cestu do Setechova patria 
Urbáru Petrovice, tieto budú orezané, prípadne vyrezané.  
-zabezpečiť vyčerpanie čističky pri 16 b.j. Setechov, Čistička v Setechove bola 
vyčistená .   
   
K bodu 6.:   Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2022 
predložila kontrolórka pani Jozefína Šipková a konštatovala, že obec Petrovice 
pri výkone samosprávy v roku 2022 dodržiavala príslušné právne predpisy pri 
hospodárení a nakladaní s majetkom obce, hospodárne a efektívne nakladala 
s týmto majetkom. Poslanci správu hlavnej kontrolórky zobrali na vedomie. 
 
K bodu 7.: K bodu 5.:  Voľba hlavného kontrolóra obce Petrovice – starosta 
obce informoval poslancov o počte doručených obálok s označením „Voľba 
hlavného kontrolóra – neotvárať“. O funkciu hlavného kontrolóra obce prejavili 
záujem 2 kandidátky, ktoré doručili obálky v stanovenom  termíne. Komisia, 
ktorá bola zriadená uznesením OZ č. 24/2022 z 9.12.2022 v zložení  Michal 
Hlavoň, Daniel Hrtánek, František Mravec  dňa 23.1.2023 o 19,00 hod. otvorila 
obálky 2 kandidátok – pani Zuzana Fupšová, pani Bc. Jozefína Šipková. Členovia 
komisie skontrolovali dokumenty, ktoré obálky obsahovali a skonštatovali, že 
obe kandidátky splnili predpísané náležitosti.  Uznesením OZ Petrovice č. 
25/2022 bolo schválené tajné hlasovanie, zapisovateľka komisie pre otváranie 
obálok pripravila hlasovacie lístky na voľbu hlavného kontrolóra obce. Poslanci 
OZ si zvolili volebnú komisiu v zložení  Jana Žídeková, Štefan Chlebina, Martin 
Legéň. Po vykonaní voľby predsedníčka  komisie pani Jana Žídeková  oznámila 
výsledky - poslanci v tajnom hlasovaní zvoli za kontrolórku obce pani Bc. 
Jozefínu Šipkovú, ktorá získala 6 hlasov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých 
poslancov OZ, t.j. 9, pani Zuzana Fupšová získala 2 hlasy.   Začiatok funkčného 
obdobia 1.3.2023, úväzok  0,25. 
 



K bodom 8.-9. 
-starosta obce pán Štefan Hlavoň predložil rozpočtové opatrenie č.10/2022 na 
strane príjmov boli upravené príjmy poplatky ZpS úprava o 21920,00. Na strane 
výdavkov úprava na jednotlivých položkách v celkovej výške 3385,- €.   
11/2022 na strane príjmov boli upravené príjmy z podielových daní, príjmy 
z DzN, za komunálne odpady, prenájmy budov a bytov celkom 6 261,- € .  Na 
strane výdavkov  úprava na jednotlivých položkách vo výške 26 448,- €. 
Poslanci rozpočtové opatrenia zobrali na vedomie. 
-starosta obce predložil poslancom návrh kúpnej zmluvy na odkúpenie 
kontajnerov na zber obnoseného šatstva od pána Zdena Mišutku, ktorý 
zabezpečuje vývoz kontajnerov a likvidáciu textilu. Pán Mišutka ponúkol platiť 
nájom za kontajnery 24,- € s DPH 1 ks a 1 mesiac, alebo odkúpenie kontajnerov 
za 480,- € s DPH za 1 kontajner, služby vývozu budú naďalej bezplatné, na konci 
roka bude vydaný Evidenčný  list odpadu.  Poslanci schválili odkúpenie 
kontajnerov. 
Hlasovanie:  za  Martin Hulín,  Michal Hlavoň, Daniel Hrtánek,  Štefan Chlebina, 
Martin Legéň, František Mravec, Miroslav Uriček, Jana Žídeková. Proti 0. Zdržal 
sa 0.  
Zmluvu o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom 
taktiež schválili a splnomocnili starostu dojednať podmienky doby platnosti 
zmluvy na dobu neurčitú.   
Hlasovanie:  za  Martin Hulín,  Michal Hlavoň, Daniel Hrtánek,  Štefan Chlebina, 
Martin Legéň, František Mravec, Miroslav Uriček, Jana Žídeková. Proti 0. Zdržal 
sa 0.  
-pani Božena Plšková – žiada o riešenie parkujúcich aut pri hlavnej cesty, najmä 
teraz, keď je veľa snehu cesta sa nebezpečne zúžila a ešte pri kraji parkujú autá, 
taktiež z predajne Jednota je nebezpečný východ z predajne takmer rovno na 
hlavnú cestu. Na hornom konci obce nebezpečne opadávajú konáre zo stromov 
jelša, ktoré sú na brehu rieky a konáre opadávajú na cestu. Nad družstvom je 
nedostatočné osvetlenie. 
-starosta obce – ohľadom ciest v obci bude vypracovaná dokumentácia 
o umiestnení dopravného značenia a spomaľovačov na miestnych komunikácií. 
Podľa tejto dokumentácie budeme môcť realizovať umiestňovanie značenia 
a spomaľovačov po častiach. Do hlavnej cesty nemôžeme zasahovať. Ohľadom 
stromov v koryte rieky Petrovička bol na obhliadke pracovník z Povodia Váhu, je 
prísľub, že niektoré dreviny bude povolené odstrániť. Predmetné jelše po 
obhliadke sa budeme snažiť ošetriť orezaním 
-poslanec pán Daniel Hrtánek – občania pozasýpali priekopy, aby mali kde 
odstavovať  autá, sneh sa nemá kde odhrnúť a voda z cesty nemá kde stekať. 



-pán Ján Šebeňa – nájomca bytu v Petroviciach. Neustále mu zateká zo strechy 
do bytu, potom plesnejú steny. Navrhuje aby sa zvýšil príspevok do fondu 
opráv. 
-pani Anna Kramárková – dcéra má byt v prenájme a pokazil sa jej kotol. Je 
sama s dieťaťom.  
-starosta obce – o zatekaní vieme, musíme urobiť kontrolu strechy a zistiť čo 
spôsobuje zatekanie. Stavebná komisia vykoná obhliadku po zime a pristúpime 
k možným opravám. 
-poslanec pán František Mravec – navrhuje aby obec zakúpila kotol a nájomca 
by ho splácal. 
- poslankyňa pani Jana Žídeková – aj v bytovke v Setechove sú závady už roky. 
V havarijnom stave sú balkóny, treba ich opraviť a samozrejme aj nájomcovia si 
neplnia povinnosti a z balkónov neodhadzujú sneh a ľad. Treba teraz aspoň 
zabezpečiť páskami, aby sa ľudia nezdržiavali pod balkónmi, lebo opadáva 
omietka. Na schodoch pri bytovke nie je žiadne osvetlenie a tieto sú v tme, už 
boli na nich úrazy, treba tam niekde namontovať svetlo. 
-poslanec pán Štefan Chlebina – on balkóny opravoval a je pravda, že samotní 
nájomcovia ich neudržiavajú. 
-starosta obce pán Štefan Hlavoň – zabezpečí opáskovanie priestorov pod 
balkónmi z ktorých opadáva omietka. Taktiež žiada hasičov zo Setechova, aby 
zo zatopenej vodovodnej šachty pri bytovke v Setechove vyčerpali vodu a dá sa 
na ňu betónový poklop. 
-poslanec pán Miroslav Uričko – počas kalamity v piatok a sobotu nebolo dobre 
zabezpečené odhŕňanie snehu v Setechove. Ohŕňa sa neskoro a nedostatočne 
a potom aj posýpanie ciest je nepostačujúce. 
- starosta obce – odpratávanie snehu sa muselo zvládnuť jedným traktorom, 
v budúcnosti by sme mali pouvažovať o dohode s niektorými  vlastníkmi 
techniky o spolupráci pri odstraňovaní snehu. 
-poslanec pán Štefan Chlebina – sa zaujímal o činnosť futbalistov. 
- poslanec pán Martin Hulín – budú hrať žiaci, dorast a mužov  musíme odhlásiť. 
- pán farár Štefan Gužík – na zatáčke pri kostole mal už 2x kolíziu, keď išiel 
z dolného konca oproti idúce vozidlo zhora vošlo do protismeru. Kolízie boli 
vážne, mohlo dôjsť k čelnej zrážke. 
- starosta obce – požiada odborníka na dopravu, ktorý nám pripravuje 
dokumentáciu k riešeniu bezpečnosti na komunikáciách, aby sa vyjadril 
k možnosti riešenia nebezpečnej zatáčky pri kostole.   
- budúce zasadnutie OZ 29.3.2023.   
Starosta dal hlasovať za ukončenie diskusie.   



Hlasovanie:  za  Martin Hulín,  Michal Hlavoň, Daniel Hrtánek,  Štefan Chlebina, 
Martin Legéň, František Mravec, Miroslav Uriček, Jana Žídeková. Proti 0. Zdržal 
sa 0.  
 
 
K bodu 10.: Návrh na uznesenie predložil pán Martin Legéň. 
Uznesenie poslanci schválili.  
Hlasovanie:  za  Martin Hulín,  Michal Hlavoň, Daniel Hrtánek,  Štefan Chlebina, 
Martin Legéň, František Mravec, Miroslav Uriček, Jana Žídeková. Proti 0. Zdržal 
sa 0.  
 
K bodu 11.: - starosta obce pán Štefan Hlavoň poďakoval prítomným za účasť a 
spoluprácu. 
 
                                                                             ................................................... 
                                                                              Štefan Hlavoň, starosta obce        
 
 
Overovatelia zápisnice 
 
Martin Hulín                                ................................................................. 
 
Miroslav Uriček                           ................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Petrovice, 8.2.2023  

Uznesenie č. 39/2023 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie  rozpočtové opatrenia č. 
10/20222 z 9.12.2022 , 11/2022 z 22.12.2022.  
 
Uznesenie č. 40/2023 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky obce za rok 2022. 
 
Uznesenie č. 41/2023 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice konštatuje, že poslankyňa obecného 
zastupiteľstva obce Petrovice Jana Žídeková zložila v zmysle § 26 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sľub poslanca 
obecného zastupiteľstva. 
 
Uznesenie č. 42/2023 
Obecné zastupiteľstvo  Petrovice  schvaľuje poslankyňu Janu Žídekovú do 
finančnej komisie.  
 

Uznesenie č. 43/2023 
Obecné zastupiteľstvo  Petrovice  schvaľuje volebnú komisiu pre voľby 
hlavného kontrolóra obce Petrovice v zložení: Jana Žídeková, Štefan Chlebina, 
Martin Legéň. 
 
Uznesenie č. 44/2023  
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice zvolilo  hlavnú kontrolórku obce 
Petrovice pani Bc. Jozefínu Šipkovú, nadpolovičnou väčšinou hlasov poslancov 
obecného zastupiteľstva t.j. 6 hlasov, začiatok funkčného obdobia 1.3.2023, 
úväzok 0,25. 
 
Uznesenie č. 45/2023 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje  Zmluvu o odkúpení 3 ks 
kontajnerov na textil v cene 480,- €/ ks od pána Zdena Mišutku. 
 
Uznesenie č. 46/2023 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje  Zmluvu o vývoze a nakladaní 
s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom s pánom Zdenom Mišutkom. 
Zároveň splnomocňuje starostu dohodnúť dobu platnosti zmluvy neurčitú. 



 Uznesenie č. 47/2023 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice  ukladá   starostovi obce a stavebnej 
komisii zistiť príčinu tvorby vlhkosti v podkrovných bytoch. 
 
Uznesenie č. 48/2023 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice ukladá starostovi obce 
- zabezpečiť opáskovanie nebezpečných priestorov pod balkónmi bytovka 
Setechov; 
- požiadať o vyjadrenie  odborníka na dopravu na riešenie bezpečnosti na 
zatáčke pri kostole. 
   
 
 
 
 
                                                                              ................................................... 
                                                                                 Štefan Hlavoň, starosta obce 
 
 
Overovatelia zápisnice 
 
Martin Hulín                                                ................................................................. 
 
Miroslav Uriček                                           ................................................................ 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
            

 

 
 


