
Zápisnica 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Petrovice, konaného dňa  

9.12.2022 
Prítomní: Štefan Hlavoň,  starosta 
                  Michal Hlavoň, Daniel Hrtánek, Martin Hulín,  
                  Štefan Chlebina, Martin Legéň, František Mravec, Pavol Žídek. 
Osprav.neúčasť: Roman Bryndziar, Miroslav Uriček. 
                  Jozefa Šípková kontrolórka, Daniela Blašková. 
Hostia:      Lenka Hulínová 
      
Program: 1. Otvorenie zasadnutia .             
                  2. Určenie overovateľov zápisnice. 
                  3. Voľba návrhovej komisie.  
                  4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 
                  5. Rozbor hospodárenia OcÚ za III. štvrťrok 2022. 
                  6. Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Petrovice k návrhu   
                       Rozpočtu na rok 2023.  
                  7. Schválenie rozpočtu na rok 2023.     
                  8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2023. 
                  9. Zloženie inventarizačných  komisií.  
                10. Rôzne.     
                11. Diskusia. 
                12. Návrh na uznesenie. 
                13.  Záver.  
 
 Na zasadnutie OZ boli poslanci pozvaní písomnou pozvánkou. Rokovanie viedol 
starosta obce pán  Štefan Hlavoň. Hlasovanie počas rokovanie verejné. 
 
K bodu 1.:  Rokovanie OZ otvoril a prítomných poslancov  privítal  starosta obce 
pán Štefan Hlavoň, predložil  k  schváleniu program rokovania. Kontrolórka 
obce pani Jozefína Šipková navrhuje dať do programu vyhlásenie voľby 
hlavného kontrolóra obce. Bod bol zaradený ako bod č. 6. Hlasovanie:  za takto 
upravený program rokovanie  -      Michal Hlavoň, Daniel Hrtánek, Martin Hulín, 
Štefan Chlebina, Martin Legéň, František Mravec, Pavol Žídek. Proti 0. Zdržal sa 
0.  
 
K bodu 2.- 3.:  Za overovateľov zápisnice boli určení – František Mravec, Pavol 
Žídek.   Do návrhovej komisie boli zvolení –    Michal Hlavoň, Štefan Chlebina.  
Hlasovanie: za -   Michal Hlavoň, Daniel Hrtánek, Martin Hulín, Štefan Chlebina, 
Martin Legéň, František Mravec, Pavol Žídek. Proti 0. Zdržal sa 0.    



K bodu 4.:  Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva:   Z ustanovujúceho zasadnutia OZ neboli dané žiadne 
úlohy. 
 
K bodu 5.: Rozbor hospodárenia za 3. štvrťrok 2022 predložila účtovníčka pani 
Daniela Blašková.  Na strane príjmov rozpočet OcÚ 1 117 970,- €, upravený 
1 418 444,- € plnenie 1184287,80 €, t.j. na 83%. Škola rozpočet 15 000,- €, 
upravený 22000,- €, plnenie 15113,41 € t.j. 69%.  Na strane výdavkov OcÚ 
rozpočet 852 470,- €, upravený 1 120 824,- €, čerpanie  850 990,54 €, t.j. 76%, 
škola rozpočet 280 500,- €, upravený rozpočet 319 620,- €, čerpanie 254 374,21 
€, t.j. 80%.  
Poslanci rozbor hospodárenia za 3. štvrťrok 2022 zobrali na vedomie. 
Starosta obce pán Štefan Hlavoň predložil rozpočtové opatrenie č. 7/2022 na 
strane príjmov boli upravené príjmy z podielových daní a poplatky za služby 
celkom 23320,- € .  Na strane výdavkov  úprava na jednotlivých položkách vo 
výške 13410,- a úprava pre ZŠ s MS 9910,- €, celkom 23320,- €. 
Rozpočtové opatrenie č. 8/2022 – na strane príjmov výnosy z podielových daní, 
platby klientov ZpS, poplatky za služby celkom úprava o 26060,-. Na Stane 
výdavkov na položkách rozpočtu Obce 14975,- a pre ZŠ s MŠ 11 085,- €, celkom 
26060,- €.  
Rozpočtové opatrenie č. 9/2022 – výnos dane z príjmov 16900,- €, na strane 
výdavkov úprava na jednotlivých položkách rozpočtu. 
Poslanci rozpočtové opatrenia zobrali na vedomie. 
 

K bodu 6. Hlavná kontrolórka obce požiadala o nové vyhlásenie voľby hlavného 
kontrolóra obce. Členovia zastupiteľstva sa dohodli, že voľba hlavného 
kontrolóra sa bude konať 8.2.2022, starosta zabezpečí zverejnenie dňa konania 
voľby najmenej 40 dní pred dňom konania voľby. Poslanci určili požiadavky, 
ktoré musia kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať. Pracovný úväzok 
je 0,25,  funkčné obdobie sa začína 1.3.2023, deň nástupu do zamestnania. 
Poslanci zriadili komisiu na otváranie obálok – Daniel Hrtánek, František 
Mravec, Michal Hlavoň, zapisovateľka Daniela Blašková. Administratívne 
záležitosti s činnosťou komisie zabezpečí OcÚ Petrovice. Poslanci schválili 
spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra – tajné hlasovanie.  
 
K bodu 7.: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Petrovice 
na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025. Hlavná kontrolórka odporúča OZ 
Petrovice návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2023 schváliť, návrh rozpočtu 
obce Petrovice na roky 2024-2025 zobrať na vedomie. Poslanci stanovisko 
hlavnej kontrolórky zobrali na vedomie. 



K bodu 8.: Starosta obce predložila návrh rozpočtu na rok 2023, rozpočet je 
zostavený ako vyrovnaný. Na strane príjmov vo výške 1324870,- aj na strane 
výdavkov vo výške 1324870,- €. V rozpočte sa prihliada najmä na zvýšenie cien 
energií  - verejné osvetlenie, energie v budovách obce, taktiež v Základnej škole 
s materskou školu,  taktiež sa rozpočtovalo aj rekonštrukcia miestneho 
rozhlasu. Poslanci predložený návrh rozpočtu na rok 2023 bez výhrad schválili. 
Hlasovanie: za   -   Michal Hlavoň, Daniel Hrtánek, Martin Hulín, Štefan 
Chlebina, Martin Legéň, František Mravec, Pavol Žídek. Proti 0. Zdržal sa 0.      
Vo výhľade na roky 2024 a 2025 je rozpočtované  v príjmoch 1 324 870,-€ na 
strane príjmov aj výdavkov.  
Poslanci predložený návrh rozpočtu  s výhľadom na roky 2024 -2025 zobrali na 
vedomie. 
 
K bodu 9.: Hlavná kontrolórka Jozefa Šípková predložila poslancom plán 
kontrolnej činnosti na I. polrok 2023. Vymenovala základné úlohy hlavnej 
kontrolórky obce na I. polrok 2023 a obsah kontrolnej a ostatnej činnosti 
hlavnej kontrolórky obce. Poslanci plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 
schválili a zároveň poverili hlavnú kontrolórku vykonať kontroly v zmysle Plánu 
kontrolnej činnosti na I. polrok 2023. 
Hlasovanie: za   -   Michal Hlavoň, Daniel Hrtánek, Martin Hulín, Štefan 
Chlebina, Martin Legéň, František Mravec, Pavol Žídek. Proti 0. Zdržal sa 0 
 
K bodu 10.: Starosta vydal príkaz na vykonanie  inventarizácie majetku 
k 31.12.2022, inventarizácia sa bude vykonávať   od 12.12.2022 do 10.1.2023. 
Poslanci schválili zloženie inventarizačných komisií  OcÚ – Štefan Hlavoň, 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. 
Hlasovanie: za   -   Michal Hlavoň, Daniel Hrtánek, Martin Hulín, Štefan 
Chlebina, Martin Legéň, František Mravec, Pavol Žídek. Proti 0. Zdržal sa 0 
  
K bodu 11.-12. 
-Pani Lenka Hulínová – požiadala v mene pani Blanky Hlavoňovej o finančnú 
pomoc pre manžela Petra Hlavoňa, ktorý má ťažké zdravotné postihnutie, 
starosta navrhol príspevok 2000,- € .  Poslanec pán Pavol Žídek  osloví Urbárske 
pozemkové spoločenstvo Petrovice o pomoc, ďalšia možnosť je osloviť Charitu 
v Žiline, ktorá taktiež pomáha. Poslanci schválili 2000,- pre pána Petra Hlavoňa 
na zakúpenie špeciálneho vozíka. Hlasovanie: za   -   Michal Hlavoň, Daniel 



Hrtánek, Martin Hulín, Štefan Chlebina, Martin Legéň, František Mravec, Pavol 
Žídek. Proti 0. Zdržal sa 0 
17.12.2022 sa bude vo farskej záhrade konať Benefičný koncert pre pána Petra 
Hlavoňa, hrať budú Zálesáci, predávať sa bude kapustnica, vianočné dekorácie. 
-starosta obce pán Štefan Hlavoň, predložil poslancom otvorený list pána 
Romana Bryndziar, kde sa vzdáva mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva 
Petrovice. Starosta vyjadril ľútosť nad tým, že sa pán Bryndziar vzdal mandátu, 
ďalej konštatoval, že je to pre obce, pracovný kolektív a poslanecký zbor veľká 
strata, nakoľko má dlhoročné skúsenosti s prácou poslanca OZ a zástupcu 
starostu. Ďakuje mu za vykonanú prácu a verí v ďalšiu spoluprácu.  
- poslanci pán Miroslav Uriček a František Mravec – Roman Bryndziar bol 
dlhoročný poslanec za časť obce Setechov, občania sa so všetkými problémami 
obracali práve na neho, určite je to pre časť Setechov veľká strata. Teraz majú 
pocit, že Setechov sa odstrčil. 
- starosta – určite Setechov neodstrkujeme. Na uvoľnený post poslanca OZ 
nastupuje náhradníčka pani Jana Žídkeková. 
- starosta pán Štefan Hlavoň predložil VZN č. 2/2022 o výške mesačného 
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube detí. Poslanci 
VZN č. 2/2022 schválili 
Hlasovanie: za   -   Michal Hlavoň, Daniel Hrtánek, Martin Hulín, Štefan 
Chlebina, Martin Legéň, František Mravec, Pavol Žídek. Proti 0. Zdržal sa 0. 
-starosta pán Štefan Hlavoň predložil Dodatok č. 5 v VZN č. 3/2023 o úhradách 
za sociálne služby v ZpS Petrovice. Jedná sa o navýšenie platieb za stravu v ZpS. 
Poslanci Dodatok č. 5 schválili. 
Hlasovanie: za   -   Michal Hlavoň, Daniel Hrtánek, Martin Hulín, Štefan 
Chlebina, Martin Legéň, František Mravec, Pavol Žídek. Proti 0. Zdržal sa 0. 
-pani Lucie Nerglová – odvolanie sa voči rozhodnutiu OZ a uzn. 158/2021 a 
žiadosť  o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi – poslanci trvajú na uznesení 
158/2021 a žiadosť o jednorázovú pomoc zamietajú. 
Hlasovanie: za zamietnutie žiadosti   -   Michal Hlavoň, Daniel Hrtánek, Martin 
Hulín, Štefan Chlebina, Martin Legéň, František Mravec, Pavol Žídek. Proti 0. 
Zdržal sa 0. 
-pán Jozef Šutara – žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci – poslanci žiadosť 
zamietli. 
Hlasovanie: za zamietnutie žiadosti   -   Michal Hlavoň, Daniel Hrtánek, Martin 
Hulín, Štefan Chlebina, Martin Legéň, František Mravec, Pavol Žídek. Proti 0. 
Zdržal sa 0. 
-poslanec František Mravec – v Setechove nefunguje miestny rozhlas, vianočný 
stromček taktiež nie je ozdobený, pri kríži sú nebezpečne naklonené stromy, na 
čo poukazoval už v minulosti, je potrebné ich vyrezať. 



-poslanec Miroslav Uriček – v Setechove pri bytovke je potrebné vyčerpanie 
čističky pri 16 b.j. 
-poslanec Daniel Hrtánek – v Petroviciach pri 16 b.j. je nefunkčná ČOV – 
možnosť zavezenia a odstránenia oplotenia, vznikol by pekný priestor. 
- Budúce zasadnutie OZ bude 8.2.2023 o 17,00 hod. 

Starosta dal ukončiť diskusiu.   
Hlasovanie: za    Michal Hlavoň, Daniel Hrtánek,  Martin Hulín, Štefan Chlebina, 
Martin Legéň, František Mravec, Pavol Žídek. Proti 0. Zdržal sa 0.    
 
K bodu 16.: Návrh na uznesenie predložil pán Michal Hlavoň. 
Uznesenie poslanci schválili.  
Hlasovanie: za    Michal Hlavoň, Daniel Hrtánek,  Martin Hulín, Štefan Chlebina, 
Martin Legéň, František Mravec, Pavol Žídek. Proti 0. Zdržal sa 0.    
    
K bodu 17.: - starosta obce pán Štefan Hlavoň poďakoval prítomným za účasť, 
poďakoval za spoluprácu  a poprial pokojné a šťastné prežitie Vianočných 
sviatkov a do roku 2023 veľa zdravia, šťastia, pracovných úspechov a rokovanie 
ukončil. 
 
                                                                             ................................................... 
                                                                              Štefan Hlavoň, starosta obce        
 
 
Overovatelia zápisnice 
 
František Mravec                       ................................................................. 
 
Pavol Žídek                                  ................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Petrovice, 9.12.2022  

Uznesenie č. 19/2022 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie rozbor hospodárenia za 3. 
štvrťrok 2022. 
 
Uznesenie č. 20/2022 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 
7/2022, č. 8/2022, č.9/2022.  
 
Uznesenie č. 21/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice   vyhlasuje 
deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Petrovice  na deň  8. 2.2023, 

pričom voľba sa uskutoční v rámci zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce 

Petrovice.  

 

Uznesenie č. 22/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice  ukladá   starostovi obce  zabezpečiť 
zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej 
tabuli obce a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania 
voľby. 
 
Uznesenie č. 23/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice určuje:  
1. Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:  

a) kvalifikačné predpoklady: 

✓ ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie  

✓ prax v kontrolnej činnosti, alebo vo verejnej správe vítaná 

b) iné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov:  

✓ spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu  

✓ bezúhonnosť  

2. Náležitosti písomnej prihlášky:  

✓ osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa 
trvalého pobytu, telefonický a emailový kontakt  

✓ výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace  



✓ overená kópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a 
prípadne ďalšie kópie dokladov o doplňujúcich formách vzdelania a 
spôsobilostí 

✓ profesijný životopis  

✓ čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v 
plnom rozsahu  

✓ písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku 
v zalepenej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTOLÓRA – NEOTVÁRAŤ“ 
poštou alebo na Obecnom úrade v Petroviciach, 013 53 – do podateľne v 
úradných hodinách najneskôr 21. 1. 2023.  
3. Výšku pracovného úväzku hlavného kontrolóra na  0,25 úväzok. Funkčné 
obdobie sa začína dňom 01.3.2023, ktorý je určený ako deň nástupu do 
zamestnania .  
 
Uznesenie č. 24/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice   zriaďuje  

1.Komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného 

kontrolóra a na posúdenie splnenia náležitostí prihlášok jednotlivých 

kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra v zložení poslancov Obecného 

zastupiteľstva  Petrovice: Michal Hlavoň, Daniel Hrtánek, František Mravec, 

zapisovateľka Daniela Blašková.  

Administratívne záležitosti súvisiace s činnosťou komisie zabezpečí  Obecný 
úrad Petrovice. Komisia otvorí obálky, posúdi splnenie náležitosti prihlášok 
jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a vydá zoznam 
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra najneskôr do 24.1.2023. 

Uznesenie č. 25/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice   schvaľuje  v zmysle § 18a ods. 3 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ďalšie 

podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra nasledovne:  

1. kandidát, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a 
včas podá písomnú prihlášku, bude zaradený do voľby na funkciu hlavného 
kontrolóra. 
2. spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra tajným hlasovaním.  
                                                                     



Uznesenie č. 26/2022 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie stanovisko hlavnej 
kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2023 a viacročného rozpočtu s výhľadom 
na roky 2024-2025. 
 
Uznesenie č. 27/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje  bez výhrad Rozpočet obce 

Petrovice na rok 2023 

 
Uznesenie č. 28/2022 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie návrh rozpočtu s výhľadom 
na roky 2024-2025.  
 
Uznesenie č. 29/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje  plán činnosti hlavnej 
kontrolórky  na 1. polrok 2023, zároveň  ju poverujú  vykonať kontroly v zmysle 
Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023. 
 
Uznesenie č. 30/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje inventarizačné komisie pre 
inventarizáciu majetku od 12.12.2022 – 10.1.2023,  k  31.12.2019 
OcÚ – Štefan Hlavoň, 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. 31/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice   schvaľuje  pre zdravotne ťažko 
postihnutého pána Petra Hlavoňa finančný príspevok 2000,- €. 
 
Uznesenie č. 32/2022 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie  písomné vzdanie sa funkcie 
poslanca Obecného zastupiteľstva pán Roman Bryndziar. 
 
Uznesenie č. 33/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice   schvaľuje  Všeobecne záväzné 
nariadenie č.2/2022 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 
škole v školskom klube detí. 
 
 



Uznesenie č. 34/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice   schvaľuje  Dodatok č. 5 k VZN č. 3/2013 
o úhradách za sociálne služby v ZpS Petrovice. 
 
Uznesenie č. 35/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice trvá na uznesení č. 158/2021. 
 
Uznesenie č. 36/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice  zamieta  žiadosť o jednorazovú dávku 
v hmotnej núdzi pani Lucie Nerglovej, Petrovice 214. 
 
Uznesenie č. 37/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice  zamieta  žiadosť o poskytnutie finančnej 
pomoci pán Jozef Šutara, Petrovice 149. 
 
Uznesenie č. 38/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice   ukladá  starostovi obce: 
-zabezpečiť výzdobu vianočného stromčeka v Setechove a opravu miestneho 
rozhlasu v Setechov – doplnenie reproduktorov, 
-zistiť vlastníkov stromov pri kríži, ktoré sa nebezpečne nakláňajú na cestu do 
Setechova, ich vyrezanie, 
-zabezpečiť vyčerpanie čističky pri 16 b.j. Setechov.   
 
 
 
 
 
 
                                                                              ................................................... 
                                                                                 Štefan Hlavoň, starosta obce 
 
 
Overovatelia zápisnice 
 
Fantišek Mravec                                         ................................................................. 
 
Pavol Žídek                                                  ................................................................. 
 
 

 



 
 
 
 

 

 
            

 

 
 


