
 
 

Zápisnica 
 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Petrovice, konaného dňa  11.3.2020 
 

Prítomní: Ing. Anton Pláňavský  starosta, 
                  Roman Brynzdiar, Roman Grofčík, Michal Hlavoň, Štefan Hlavoň,   
                  Štefan Chlebina, František Mravec, Miroslav Uriček, 
                  Jozefa Šípková kontrolórka, Daniela Blašková.  
                  Hostia:  
Ospravedlnená neprítomnosť: Patrik Caránek,   Martin Hulín,  . 
 
Program: 1.Otvorenie zasadnutia. 
                  2.Určenie overovateľov zápisnice.  
                  3.Voľba návrhovej komisie. 
                  4.Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 
                  5.Stanoviské hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce  
                     Petrovice za rok 2019. 
                  6.Schválenie Záverečného účtu Obce Petrovice za rok 2019 a  
                      Výročnej správy za rok 2019.  
                  7.Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Petrovice za         
                      rok 2019.     
                  8.Rôzne. 
                  9.Diskusia. 
                10.Návrh na uznesenie.     
                11.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. Starosta poslancov oboznámil 
s opatreniami, ktoré boli prijaté na zabránenie šírenia vírusového ochorenia 
COVIT 19 korona vírus na území obce Petrovice. Poslanci pristúpili k  schváleniu 
programu rokovania. Hlasovanie:  Roman Bryndziar,  Roman Grofčík,   Michal 
Hlavoň, Štefan Hlavoň,  Štefan Chlebina, František Mravec, Miroslav Uriček. 
Proti 0. Zdržal sa 0.  
 
 



 
 
 
 
 
K bodu 2.- 3.:  Za overovateľov zápisnice boli určení – Roman Bryndziar, 
František Mravec.   Do návrhovej komisie boli zvolení –   Štefan Chlebina, 
Miroslav Uriček, Roman Grofčík.  Hlasovanie:  Roman Bryndziar,   Roman 
Grofčík, Michal Hlavoň, Štefan Hlavoň,  Štefan Chlebina, František Mravec, 
Miroslav Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0.  

 
K bodu 4.:  Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva: 

– Starosta obce jednal s vedúcim Správy ciest v Bytči, Správa ciest bude 

robiť opravy   cesty III.triedy, keď bude priaznivé počasie. 

K bodu 5.: Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Petrovice 

za rok 2019 – hlavná kontrolórka obce konštatovala , že výsledky hospodárenia 

Obce Petrovice za rok 2019 sú primerané súčasnej ekonomickej situácií obce 

a zodpovedajú reálnej tvorbe zdrojov na financovanie výdavkov obce. 

Odporúča poslancom celoročné hospodárenie Obce Petrovice za rok 2019 

schváliť bez výhrad. Zároveň odporúča schváliť aj predložený návrh na 

vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2019. 

Poslanci stanovisko hlavnej kontrolórky zobrali na vedomie. 

 

K bodu 6. : Starosta obce predložil poslancom návrh záverečného účtu Obce 
Petrovice za rok 2019. Prebytok hospodárenia 40 907,45 použiť na výdavky pri 
ukončení rekonštrukcie kultúrneho domu prostredníctvo  projektu „Zníženie 
energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu“. Poslanci 
Záverečný účet Obce Petrovice za rok 2019 schválili  celoročné hospodárenie 
schvaľuje bez výhrad.  
Hlasovanie: za   Roman Bryndziar,  Roman Grofčík,  Michal Hlavoň, Štefan 
Hlavoň,  Štefan Chlebina, František Mravec, Miroslav Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0.   
 
Starosta obce predložil Výročnú správu Obce Petrovice za rok 2019, ktorú 
poslanci zobrali na vedomie. 
 
 
 
 



 
 
K bodu 7.:  Hlavná kontrolórka pani Jozefína Šípková predložila poslancom 
správu o kontrolnej činnosti za rok 2019, konštatovala, že obec pri výkone 
samosprávy v roku 2019 dodržiavala príslušné právne predpisy pri hospodárení 
a nakladaní s majetkom obce, hospodárne a efektívne nakladala s týmto 
majetkom a postupovala v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 
Poslanci správu zobrali na vedomie.  
 
K bodu 8.-9.: Starosta obce otvoril bod rôzne a diskusiu- 
- Územná organizácia DPO SR Bytča – žiadosť o finančnú výpomoc pri 
zabezpečení územných kôl hry Plameň 2020 – schválili príspevok 100,- 
- Lucie Nerglová – žiadosť o jednorazovú dávku na mimoriadny výdavok 
vykurovacie teleso 630,60. Poslanci nesúhlasili so sumou, ktorú pani Nerglová 
žiada, navrhli 220,- €. Hlasovanie: za Michal Hlavoň, Štefan Hlavoň, Štefan 
Chlebina.  Proti Roman Bryndziar, Roman Grofčík, František Mravec, Miroslav 
Uriček. Žiadosť pani Nerglovej bola zamietnutá. 
- starosta obce predložil poslancom cenník krátkodobého prenájmu kultúrneho 
domu, poslanci sa dohodli na: oslava – miestni občania 100,- , kúrenie 150,- 
                                                                      ostatní občania  200,-, kúrenie 250,- 
                                                       kar       - miestni občania    30,-, kúrenie   60,- 
                                                                       ostatní občania    60,-, kúrenie 100,- 
                                           svadba, ples – miestni občania  100,-, kúrenie 150,- 
                                                                      ostatní občania   200,- kúrenie 250,- 
Zapožičanie obrusov 1,- / ks, zapožičanie návlekov na stoličky 1,- / ks. 
Nájom priestorov KD lesné spoločenstvá       30,- €, vykurovanie 60,- € 
Spoločenské organizácie a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce /ZŠ 
s MŠ/  1 akcia /ples, zábava/ oslobodená od poplatkov. Cenník je platný od 
1.4.2020 
Hlasovanie: za   Roman Bryndziar,  Roman Grofčík,  Michal Hlavoň, Štefan 
Hlavoň,  Štefan Chlebina, František Mravec, Miroslav Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0.   
Poslanci uložili   starostovi vypracovať nájomné zmluvy – prenájom 
kancelárskych priestorov pre Urbár Petrovice a Setechov, cena nájmu 1000,- na 
rok. 
- Ján Žídek, Setechov 535 – žiadosť o písomné vyrozumenie k opravám kotla – 
poslanci uložili starostovi odpovedať pani Žídkovej  - za opravy vykurovacieho 
telesa si zodpovedá nájomca, podľa nájomnej zmluvy, revízia komínov bude 
urobená v najbližšej dobe. 
 
 



 
 
 
 
- starosta obce pán Anton Pláňavský predložil poslancom dodatok č. 3 k VZN 
3/2013 o úhradách za sociálne služby v zariadení pre seniorov. K zvýšeniu sa 
musí pristúpiť na základe zvýšenia nákladov za odborné činnosti, obslužné 
činnosti a ďalšie činnosti v zariadení pre seniorov. Jedná sa o zvýšenie o 1,35 
€/deň. Poslanci dodatok schválili. Hlasovanie:  za   Roman Bryndziar,  Roman 
Grofčík,  Michal Hlavoň, Štefan Hlavoň,  František Mravec, Miroslav Uriček. 
Proti 0. Zdržal sa Štefan Chlebina.   
- starosta obce predložil žiadosti o pridelenie obecného nájomného bytu 
  - Vladimír Tucí, Petrovice 147 – jednoizbový byt 
  - Adam Makyňa, Setechov 356 – trojizbový byt 
  - Renáta Harciníková, Hliník n/Váhom 441, Bytča 
Poslanci žiadosti zobrali na vedomie. 
- poslanci sa zaoberali kritickým stavom miestnej komunikácie v Setechove, 
nepomohlo vybagrovanie priekopy, je potrebné položiť korýtka a rúru pod 
cestu, aby voda pretekal do jarku nie po ceste a vyasfaltovať cestu. Tieto práce 
sa budú robiť keď bude priaznivé počasie a musíme nájsť finančné zdroje na 
cestu.  
- poslanci zo Setechova upozornili, že pri bytovke v Setechove je nutné urobiť 
opatrenie na zabránenie úrazu z odpadávajúcich časti z 2-och balkónov, ktoré 
stále nie sú opravené. Poslanci uložili členom zastupiteľstva zo Setechova, aby 
balkóny obhliadli aká oprava sa má vykonať, pán Uričko zapožičia lešenie, 
rozsah stavebných opráv určí pán Chlebina.  
- pri komunikácií do Setechova sú nebezpečne vyvrátené dreviny na vedenie. 
Starosta zistí komu pozemky patria a vyzve majiteľov na odstránenie drevín. 
- poslanec pán Štefan Chlebina informoval prítomných o zasadnutí Rady školy 
pri ZŠ s MŠ Petrovice. Zatiaľ škola funguje v nastavenom režime bez problémov. 
- starosta obce – informoval o príprave kolaudácie budovy kultúrneho domu 
a o vybavení sály KD. 
- po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta obce dal ukončiť diskusiu.   
Hlasovanie: za   Roman Bryndziar,  Roman Grofčík,  Michal Hlavoň, Štefan 
Hlavoň,  Štefan Chlebina, František Mravec, Miroslav Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0.   
 
 
 
 
 



 
 
K bodu 10.: Návrh na uznesenie predložil pán Štefan Chlebina. 
Uznesenie poslanci schválili.     
Hlasovanie: za   Roman Bryndziar,  Roman Grofčík,  Michal Hlavoň, Štefan 
Hlavoň,  Štefan Chlebina, František Mravec, Miroslav Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0.   
 
 
K bodu 11.: Starosta obce pán Anton Pláňavský poďakoval poslancom za účasť 
a rokovanie ukončil. 
 
 
 
 
                                                                       ................................................... 
                                                                      Ing.Anton Pláňavský, starosta obce  
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Roman Brynzdiar                        .............................................................. 
 
František Mravec                       ............................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Uznesenie 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Petrovice, 11.3. 2020  

Uznesenie č. 87/2020 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie stanovisko hlavnej 
kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2019. 
 
Uznesenie č. 88/2020 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie Výročnú správu obce za rok 
2019. 
 
Uznesenie č. 89/2020 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky 
obce o kontrolnej činnosti za rok 2019. 
 
Uznesenie č. 90/2020 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie žiadosti o pridelenie  
obecných nájomných bytov – Vladimír Tucík, Petrovice 147, Adam Makyňa, 
Setechov 365,Petrovice,  Renáta Harciníková, Hliník n/Váhom 447, Bytča. 
 
Uznesenie č. 91/2020 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie informatívne správy: z Rady 
školy pri ZŠ s MŠ Petrovice,  o príprave kolaudácie rekonštrukcie KD. 
 
Uznesenie č. 92/2020 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie kritický stav miestnej 
komunikácie v Setechove, jej oprava-rozsah je závislá na zabezpečení 
finančných prostriedkov. 
 
Uznesenie č. 93/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje  Záverečný účet obce Petrovice 
za rok 2019 bez výhrad. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Uznesenie č. 94/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje prebytok hospodárenia 
40 907,45 použiť na výdavky pri ukončení rekonštrukcie kultúrneho domu 
projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a 
Kultúrneho domu“. 
 
Uznesenie č. 95/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje cenník krátkodobého 
prenájmu kultúrneho domu:  
                     oslava                   – miestni občania 100,- , kúrenie 150,- 
                                                       ostatní občania  200,-, kúrenie 250,- 
                     kar                          - miestni občania    30,-, kúrenie   60,- 
                                                       ostatní občania    60,-, kúrenie 100,- 
                     svadba, ples         – miestni občania  100,-, kúrenie 150,- 
                                                       ostatní občania   200,- kúrenie 250,- 
Zapožičanie obrusov 1,- / ks, zapožičanie návlekov na stoličky 1,- / ks. 
 
Nájom priestorov KD pre lesné spoločenstvá       30,- €, vykurovanie 60,- €. 
 
Spoločenské organizácie a organizácie v zriaď.pôsobnosti obce /ZŠ s MŠ/  1 
akcia /ples, zábava/ oslobodená od poplatkov. 
Platnosť od 1.4.2020 
 
Uznesenie č. 96/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje   Dodatok č. 3. k VZN č. 3/2013 
o úhradách za sociálne služby v zariadení pre seniorov. 
 
Uznesenie č.97/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje  príspevok 100,- €  Územnej 
organizácii DPO SR Bytča. 
 

Uznesenie č. 98/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice zamieta pridelenie jednorazovej dávky 

pani Lucii Nerglovej. 

 



 

Uznesenie č. 99/2020 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice ukladá poslancom zo Setechova vyriešiť 
opravu 2 ks balkónov na 16 bj. V Setechove.  
 
Uznesenie č. 100/2020 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice ukladá starostovi vypracovať nájomné zmluvy 
pre Urbárske spoločenstva Petrovice a Setechov – nájom za priestory 1000,- €/ 
rok. 
 
Uznesenie č. 101/2020 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice ukladá starostovi vyzvať majiteľov pozemkov 
pri komunikácií do Setechova, kde sú nebezpečne naklonené dreviny na 
vedenie a cestu, aby dreviny odstránili. 
 
 
Uznesenie č. 102/2020 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice ukladá starostovi odpovedať pani Jane 
Žídekovej, že za opravu vykurovacieho telesa zodpovedá nájomca podľa 
nájomnej zmluvy a v najbližšej dobe sa bude vykonávať revízia komínov na 16 
bj.Setechov. 
 
 
                                                                             ................................................... 
                                                                           Ing.Anton Pláňavský, starosta obce 
 
 
Overovatelia zápisnice 
 
Roman Bryndziar                        ................................................................. 
 
František Mravec                        ................................................................. 
 


