
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Petrovice, konaného dňa  20.3.2019 

 
Prítomní: Ing. Anton Pláňavský  starosta, 
                  Roman Brynzdiar,  Roman Grofčík, Michal Hlavoň,   
                  Štefan Hlavoň, Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec,  
                  Miroslav Uriček. 
                  Jozefa Šípková kontrolórka, Daniela Blašková. 
 
Ospravedlnená neprítomnosť: Patrik Caránek                   
 
Hostia:      Mgr. Štefan Gužík, Renáta Bubliaková, František Bubliak, Róbert     
                   Kubica, Viktória Machajová.     
 
Program: 1.Otvorenie zasadnutia. 
                  2.Určenie overovateľov zápisnice.  
                  3.Voľba návrhovej komisie. 
                  4.Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 
                  5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok  
                      2018.          
                  6.Schávlenie záverečného účtu obce za rok 2018 a Výročnej správy za  
                      rok 2018.  
                  7.Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Petrovice za  
                      rok 2018.     
                  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. Prítomní poslanci schválili program 
rokovania. Hlasovanie:  Roman Bryndziar,  Roman Grofčík,  Michal Hlavoň, 
Štefan Hlavoň, Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec Miroslav 
Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0.  
 

K bodu 2.:  Za overovateľov zápisnice boli určení – Miroslav Uriček, Roman 
Grofčík.  



K bodu 3.:  Do návrhovej komisie boli zvolení – Štefan Hlavoň, Michal Hlavoň, 
Štefan Chlebina.  Hlasovanie:  Roman Bryndziar,  Roman Grofčík,  Michal 
Hlavoň, Štefan Hlavoň, Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec 
Miroslav Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0.  

 
K bodu 4.:  Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva – na predchádzajúcom zastupiteľstve neboli schválené 
žiadne body na plnenie. 
 
K bodu 5.:  Hlavná kontrolórka pani Jozefína Šipková predložila stanovisko 
k Záverečnému účtu Obce Petrovice za rok 2018.  Odporúča Obecnému 
zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu Záverečného účtu Obce Petrovice 
za rok 2018 výrokom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 
Poslanci stanovisko hlavnej kontrolórky zobrali na vedomie. 
Hlasovanie: za   Roman Bryndziar,  Roman Grofčík,  Michal Hlavoň, Štefan 
Hlavoň, Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec Miroslav Uriček. Proti 
0. Zdržal sa 0.   
  
K bodu 6.: Starosta obce predložil poslancom návrh záverečného účtu Obce 
Petrovice za rok 2018. Prebytok hospodárenia 10 241,03 použiť na výdavky pri 
realizácií projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a 
Kultúrneho domu /rekonštrukcia KD/. Poslanci Záverečný účet Obce Petrovice 
za rok 2018 schválili  s výrokom – celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez 
výhrad.  
Hlasovanie: za   Roman Bryndziar,  Roman Grofčík,  Michal Hlavoň, Štefan 
Hlavoň, Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec Miroslav Uriček. Proti 
0. Zdržal sa 0.   
Starosta obce predložil Výročnú správu Obce Petrovice za rok 2018, ktorú 
poslanci zobrali na vedomie. 
Hlasovanie: za   Roman Bryndziar,  Roman Grofčík,  Michal Hlavoň, Štefan 
Hlavoň, Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec Miroslav Uriček. Proti 
0. Zdržal sa 0.   
 
K bodu 7.: Hlavná kontrolórka pani Jozefína Šipková predložila poslancom 
správu o činnosti hlavnej kontrolórky Obce Petrovice za rok 2018. 
Poslanci správu zobrali na vedomie. 
Hlasovanie: za   Roman Bryndziar,  Roman Grofčík,  Michal Hlavoň, Štefan 
Hlavoň, Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec Miroslav Uriček. Proti 
0. Zdržal sa 0.   
 



K bodu 8.-9.:  
- Starosta obce pán Anton Pláňavský predložil žiadosť SEVAK Žilina na 

odkúpenie 36,5 m2 pozemku pri obecnom bytovom dome v Petroviciach 
na vybudovanie ATS stanice, ktorá bude tlačiť vodu do bytov v bytovke. 
Poslanci vyjadrili obavu, že obyvatelia bytovky stratia priestranstvo za 
bytovkou, ktoré si upravili na oddych.  Uložili starostovi jednať so 
spoločnosťou SEVAK o podmienkach pri predaji pozemku a následne 
odsúhlasiť s radou pri OZ Petrovice. 

- František a Renáta Bubliakovci – od ČOV pri bytovke v Setechove vyteká 
voda a zaplavuje ich dom a kaplnku. Taktiež studňa nie je chránená. 
Starosta pána Bubliaka informoval, že položíme rúry  od odtoku z ČOV do 
potôčika, ktorý preteká popri kaplnke. Ďalej pán Bubliak poukázal na 
neustále vytekanie vody z novo vybudovaných prípojok el.energie na 
pozemky, ktoré sú nad jeho domom. Voda tečie po ceste, v zime je na 
ceste hrubá vrstva ľadu, čo znemožňuje prístup do jeho rodinného domu. 
Poslanci uložili stavebnej komisií a poslancom zo Setechova zvolať 
stretnutie na mieste a posúdiť stav a dohodnúť sa na riešení uvedeného 
problému. 

- Róbert Kubica – poukázal na potrebu dať osvetlenie pri cintoríne 
v Setechove – starosta informoval, že ďalšie rozširovanie VO nemôžeme 
zatiaľ robiť nakoľko sme robili rekonštrukciu VO a udržateľnosť projektu 
je 5 rokov. 

- Benjamín Frolo – žiadosť o ohradenie časti prenajatého obecného 
pozemku CKN 1243/1 – uložené stavebnej komisii posúdiť žiadosť pána 
Frolu. 

- Jozef Greguš – žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu. Poslanci 
žiadosť zobrali na vedomie. 

- Lucie Nerglová – oplotenie pozemku pri rodinnom dome – nakoľko sa 
jedná o pozemky 351/2, 351/3, 1200/3 a 1201/2. Pozemky 1200/3 
a 1201/ zasahujú do miestnej komunikácie. Poslanci uložili stavebnej 
komisii  posúdiť zámer pani Nerglovej oplotiť pozemok. 

- Dušan Keblúšek – sťažnosť na pani Luciu Nerglovú – zabraňuje 
parkovaním auta na miestnej komunikácií prístup k jeho domu, kde býva 
s chorým bratom, vulgárne správanie pani Nerglovej voči nemu.  

- Pán farár Štefan Gužík – doriešenie prenájmu kaplnky v Setechove.            
Starosta obce – prenájom kaplnky sme schválili uznesením 281/2018 na 
10 rokov, navrhuje uznesenie zrušiť a prijať nové uznesenie, kde je doba 
prenájmu na dobu neurčitú podľa vypracovanej nájomnej zmluvy, kde sú 
zapracované podmienky nájmu kaplnky. Pán farár informoval, že 
pozemok pod kaplnkou je už vysporiadaný – majitelia tento darovali 



cirkvi a cirkev prepíše pozemok na Obec. Ďakuje poslancom za 
ústretovosť. Poslanci zrušili uznesenie 281/2018.Hlasovanie: za   Roman 
Bryndziar,  Roman Grofčík,  Michal Hlavoň, Štefan Hlavoň, Martin Hulín, 
Štefan Chlebina, František Mravec Miroslav Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0. 
Zároveň schválili zmluvu č. 2/2019. Hlasovanie: za   Roman Bryndziar,  
Roman Grofčík,  Michal Hlavoň, Štefan Hlavoň, Martin Hulín, Štefan 
Chlebina, František Mravec Miroslav Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0.  

- Roman Bryndziar – je nutné opraviť oplotenie multifunkčného ihriska 
v Setechove. Na budove školy v Setechove budú vymenené vchodové 
dvere. Do bytovky v Setechove zateká, sú polámané škridle bude sa 
snažiť zabezpečiť opravu. Priepust cez hlavnú cestu v Setechove pri 
rodinných domoch pána Čičúta a Knaibla treba sfunkčniť. Bol zasypaný 
a teraz voda tečie po hlavnej ceste. Starosta žiada poslancov 
v Setechove, aby zistili možnosť riešenia sfunkčnenia priepustu. 

- Štefan Chlebina – na hornom konci obce bola dopravná nehoda, 
poškodili stĺp miestneho  rozhlasu a ostali tam platy.  Kontajner pri 
cintoríne v Setechove je ihneď po vyvezení zaplnený. Starosta – stĺp 
opraví občan, ktorý spôsobil dopravnú nehodu, taktiež odstráni plasty. 
Pokiaľ vie, kto kontajner zaplnil, treba ho nahlásiť, budeme vymáhať 
úhradu vývozu kontajnera.  

- Štefan Chlebina – informoval poslancov o zasadnutí Rady školy pri ZŠ s 
MŠ v Petroviciach. Škola pracuje v režime, ktorý pani riaditeľka prisľúbila 
realizovať. Finančné prostriedky postačujú.   

- Miroslav Uriček – nedostatočná zimná údržba MK v Setechove, pracovník 
chodil neskoro odhŕňať sneh. 

- Martin Hulín – oprava miestnej komunikácie pri rodinnom dome pani 
Šuhajovej. Zriadiť prechod pre chodcov pri ZŠ.  

- Starosta obce – informoval o 2 kontrole verejného obstarávania projekt 
„Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a KD“, ktorá bola úspešná 
a môžeme pristúpiť k podpísaniu zmluvy. Práce by sa mali začať od apríla. 
Úrad bude presťahovaný do priestorov ZpS, kde bol lekár. 

- Po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta obce dal ukončiť diskusiu.    
Hlasovanie: za  Roman Bryndziar,  Roman Grofčík,  Michal Hlavoň, Štefan 
Hlavoň, Martin Hulín, 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, Martin Hulín, Štefan Chlebina, František 
Mravec Miroslav Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0.   



K bodu 11.: Starosta obce pán Anton Pláňavský poďakoval poslancom a hosťom 
za účasť a rokovanie ukončil. 
 
 
 
                                                                       ................................................... 
                                                                       Ing.Anton Pláňavský, starosta obce  
 
Overovatelia zápisnice 
 
Miroslav Uriček                       ................................................................. 
 
Roman Grofčík                         ............................................................... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Petrovice, 20.3.2019  

Uznesenie č. 31/2019 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie stanovisko hlavnej 
kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2018. 
 
Uznesenie č. 32/2019 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie Výročnú správu obce za rok 
2018.  
 
Uznesenie č. 33/2019 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky obce za rok 2018. 
 
Uznesenie č. 34/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice berie na vedomie  žiadosť pána Jozefa 

Hrošu, Petrovice 5 o pridelenie obecného nájomného bytu. 

  
Uznesenie č. 35/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice berie na vedomie správu zo zasadnutia 
Rady školy pri ZŠ s MŠ Petrovice. 
 
Uznesenie č. 36/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje Záverečný účet obce Petrovice 
za rok 2018 bez výhrad. 
 
Uznesenie č. 37/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje prebytok hospodárenia 
10 241,03 použiť na výdavky pri realizácií projektu „Zníženie energetickej 
náročnosti budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu /rekonštrukcia KD/. 
 
Uznesenie č. 38/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice ruší uznesenie č. 281/2018. 
 
Uznesenie č. 39/2019 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice schvaľuje zmluvu č. 2/2019 nájom kaplnky 
v Setechove. 
 
 



 
Uznesenie č. 40/2019 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice poveruje starostu obce a radu riešiť stavbu 
ATS pri bytovke v Petroviciach. 
 
Uznesenie č. 41/2019 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice poveruje starostu obce riešiť sťažnosť pána 
Dušana Keblúška. 
 
Uznesenie č. 42/2019 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice ukladá  stavebnej komisii a poslancom zo 
Setechova nájsť riešenie problému vytekania vody pri rodinnom dome Bubliaka 
Františka, nájsť riešenie na sfunkčnenie priepustu pri rod. domoch Knaibel, 
Čičút. 
 
Uznesenie č. 43/2019 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice ukladá  stavebnej komisii posúdiť žiadosť 
Benjamína Frolu ohradiť časť prenajatého obecného pozemku  CKN 1243/1, 
k.ú.Petrovice.  
 
Uznesenie č. 44/2018 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice ukladá  stavebnej komisii posúdiť zámer Lucie 
Nerglovej ohradiť  pozemky 351/2,351/3,1200/3 a 1201/2 k.ú.Petrovice.  
 
Uznesenie č. 45/2018 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice ukladá zástupcovi starostu zabezpečiť opravu 
strechy na 16 bytovej jednotke v Setechove. 
. 
 
                                                                             ................................................... 
                                                                          Ing.Anton Pláňavský, starosta obce 
 
Overovatelia zápisnice 
 
Miroslav Uriček                         ................................................................. 
 
Roman Grofčík                           ................................................................. 
 
 
 


