
Zápisnica 
 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Petrovice, konaného dňa 16.3.2022 
 
Prítomní: Ing. Anton Pláňavský  starosta, 
                  Patrik Caránek, Roman Grofčík,  Michal Hlavoň,  Štefan Hlavoň,   
                  Martin Hulín, Štefan Chlebina,František Mravec,  
                  Jozefa Šípková kontrolórka, Daniela Blašková.  
                  Hostia: Michaela Játy, Vlasta Kubalová, Karin Fuljerová 
 
Ospravedlnení: Roman Bryndziar, Miroslav Uriček                  
 
Program: 1. Otvorenie zasadnutia. 
                  2. Určenie overovateľov zápisnice.  
                  3. Voľba návrhovej komisie. 
                  4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 
                  5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce  
                       Petrovice za rok 2021. 
                  6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021 a Výročnej správy za  
                       rok 2021                                                    
                   7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Petrovice za  
                        rok 2021.  
                   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  privítal  starosta obce 
pán Anton Pláňavský, predložil  k  schváleniu program rokovania. Hlasovanie:  
za - Patrik Caránek, Roman Grofčík,  Michal Hlavoň, Štefan Hlavoň,  Martin 
Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec. Proti 0. Zdržal sa 0.  
 
 
K bodu 2.- 3.:  Za overovateľov zápisnice boli určení – Patrik Caránek, František 
Mravec.   Do návrhovej komisie boli zvolení –    Martin Hulín,  Roman Grofčík, 



Martin Hulín.  Hlasovanie: za -    Patrik Caránek, Roman Grofčík, Michal Hlavoň, 
Štefan Hlavoň,  Martin Hulín,  Štefan Chlebina, František Mravec. Proti 0. Zdržal 
sa 0.   

 

K bodu 4.:  Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva:  na minulom zastupiteľstve neboli uložené žiadne 
požiadavky na splnenie.  
 
 
K bodu 5.: Hlavná kontrolórka pani Jozefína Šípková predložila poslancom 

stanovisko k Záverečnému účtu obce Petrovice za rok 2021. Hlavná kontrolórka 

odporúča poslancom záverečný účet Obce Petrovice schváliť s výrokom  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet Obce Petrovice a celoročné 

hospodárenie bez výhrad.   
Poslanci stanovisko hlavnej kontrolórky zobrali na vedomie. 
 

 

K bodu 6.: Záverečný účet Obce Petrovice za rok 2021 predložil starosta obce 
pán  Anton Pláňavský. Výsledok rozpočtového hospodárenia  je prebytok  
171 484,31 € z toho vylučujeme vrátenie nevyčerpaných účelových 
prostriedkov na stravu zdarma vo výške 3634,45 €, tvorba rezervného fondu vo 
výške 16784,99 € , ostávajú finančné prostriedky vo výške 151 064,87 €. 
Nakoľko v roku 2021 sa začala realizácia  rekonštrukciu ciest v Setechove 
a nebola ukončená, jej ukončenie bude k 30.4.2022 prostriedky budú použité 
na úhradu rekonštrukcie ciest v Setechove. Poslanci schválili ako prioritu 
z ostatných finančných prostriedkov realizovať rekonštrukciu domu smútku, 
ďalej náter strechy KD, rekonštrukciu miestneho rozhlasu a dobudovanie 
Krížovej cesty.  
Hlasovanie: za Patrik Caránek, Roman Grofčík, Michal Hlavoň,   Martin Hulín, 
Štefan Chlebina, František Mravec. Proti 0. Zdržal sa Štefan Hlavoň. 
Starosta obce predložil Výročnú správu obce Petrovice za rok 2021 – v správe 
zhodnotil rok 2021, konštatoval, že sme sa museli popasovať s Corona vírusom, 
čo malo a má nepriaznivý vplyv na činnosť obce, 10 x sme vykonávali testovanie 
občanov, 2x sme zabezpečovali očkovanie proti COVID. Nemohli sme mnohé 
úlohy a práce realizovať z dôvodu obmedzení, ktoré vyplývajú z nariadení vlády, 
aby sa zvládlo nešírenie vírusu. Museli sme zatvoriť školu aj materskú školu. 
Nepodarilo sa ukončiť rekonštrukciu MK v Setechove, dodatkom k zmluve bude 
táto ukončená 30.4.2022. V roku 2021 sme zazmluvnili  s SSE elektrickú energiu 
a plyn ešte v miernom zvýšení, verí, že naplánované akcie budeme realizovať 



i napriek tomu, že môžeme čakať zhoršenie situácie z dôvodu ďalšieho krátenia 
podielových daní ako dôsledku vojny na Ukrajine. Poslanci Výročnú správu za 
rok 2022 zobrali na vedomie.  
 

 

K bodu 7.:  Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2021 – 
Hlavná kontrolórka konštatovala, že obec Petrovice pri výkone samosprávy 
v roku 2021 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 8. – 9.:  

- Kubalová Vlasta a Játy Michaela, Setechov – sťažnosť na suseda Milana 
Makyňu, ktorý začal realizovať terénne úpravy na svojom pozemku tak, 
že vybagroval studňu z ktorej púšťa vodu na ich pozemok, ktorý je už 
premočený. Žiadajú zastupiteľstvo, aby konanie pána Makyňu zastavili, 
nakoľko hrozí, že svah na ktorom majú postavený dom nie len oni, sa 
zosunie. Starosta informoval, že práce na terénnych úpravách mu boli 
Staveným úradom zastavené. Stavebná komisia pôjde pozrieť, či pán 
Makyňa i napriek zákazu v prácach pokračuje, čo potom nahlási na 
Stavebný úrad a udelia  sa sankcie pánovi Makyňovi. 

- Materská škola Petrovice – rodičia detí z MŠ žiadajú o príspevok na 
prerobenie vstupu do materskej školy. V prvom rade o rekonštrukcií 
a úpravách má so starostom rokovať pani riaditeľka, ktorá takýto podnet 
od rodičov nedostala. Rodičia ešte pred 2 rokmi  chceli robiť nejaké 
rekonštrukčné práce z vlastných zdrojov. Samozrejme, že sa v MŠ budú 
robiť rekonštrukčné práce, ako sa postupne robili. Tento zámer však je 
potrebné predložiť pri tvorbe rozpočtu. Starosta obce s pani riaditeľkou 
Máriou Levkovou prerokujú postup rekonštrukcie vstupu do materskej 
školy.   

- Pavol Čučia, Veľké Rovné 338 – žiada o odkúpenie parc. 684, ostatná 
plocha o výmere 58 m2. Tento pozemok bol ako zámena urobená 
v minulosti, že vystúpili pre cestu a nevykonal sa prevod tejto parcele, 
ktorá je vlastne v strede záhrady, ktorú užíva a má zahradenú. Stavebná 
komisia pôjde posúdiť možnosť odpredaja pozemku. 

- Martin Fujko, Petrovice 128 – žiadosť o pridelenie 3 izbového nájomného 
bytu v Petroviciach – poslanci žiadosť zobrali na vedomie. 

- Ing. Lukáš Durnek, Štiavnik 1304 – žiadosť o pridelenie 3 izbového 
nájomného bytu v Setechove – poslanci žiadosť zobrali na vedomie. 



- Milan Makyňa, Mária Makyňová, Setechov 357 – žiada stavebnú komisiu  
o vyriešenie zatekania vody z miestnej komunikácie na ich pozemok. 
Stavebná komisia bola pozrieť predmetný pozemok. Pán Makyňa chcel 
kopať cez cestu kopať odvodnenie, čo stavebná komisia odmieta, 
nakoľko je nová cesta, riešenie je urobiť odvodnenie okrajom cesty 
a vodu zviesť do zachytávača vody, ktorý tam je urobený. Pán Makyňa 
žiada o zakúpenie žľabov 10-12 m. Poslanci zakúpenie žľabov zamietli – 
hlasovanie: za zakúpenie 0, proti   Patrik Caránek, Roman Grofčík,  Michal 
Hlavoň, Štefan Hlavoň,  Martin Hulín,  Štefan Chlebina, František Mravec. 

- Stavebná komisia bola prešetriť sťažnosť pána Milana Hrtánka, Petrovice 
194 – porušenie hraníc a oplotenia medzi pozemkami pána Milana 
Hrtánka a pána Romana Mišutku. Stavebná komisia konštatovala, že 
oplotenia medzi susedmi sú staré minimálne 15 až 20 rokov, žiadne nové 
oplotenie nebolo zistené. 

- Starosta obce tlmočil požiadavku občanov zo Setechova, ktorí hrajú 
stolný tenis v KD na schválenie poplatku za prenájom priestorov počas 
hrania stolného tenisu. Poslanci schválili 100,- € ročný poplatok. Poplatok 
musí platiť každá skupina - skupinu hráčov zo Setechova, skupina hráčov 
z Petrovíc, skupina žien cvičiacich jogu. Hlasovanie: za – Michal Hlavoň,  
Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec, proti – Partik Caránek, 
Roman Grofčík, zdržal sa – Štefan Hlavoň. 

- Starosta obce pán Anton Pláňavský informoval poslancov o likvidácií 
odpadu v obci a o triedení odpadu. Obec dosiahla 42,22% vytriedenia 
odpadu. Požiadal poslancov, aby triedenie odpadu ďalej propagovali 
a v prípade odovzdávania železného odpadu , papiera, textilu a plastov 
vo výkupoch – zberných surovinách, aby nahlasovali obec Petrovice.  

- Poslanec pán Štefan Hlavoň – ohľadom zábradlí okolo rieky – starosta 
rokoval so zástupcom Povodia Váhu,  v tomto roku sa vykoná 
prebagrovanie koryta rieky – odbagrujú sa nánosy na niektorých 
miestach, niekde bude treba zábradlie odstrániť a zasa navariť a potom 
bude potrebný aj náter. Takže tieto záležitosti sa dohodu.  

- Poslanec pán Martin Hulín – rieka na hornom konci pri rod.domoch 
Starovských a Fajbíka vymlela breh až pod cestu. Je to tam nebezpečné, 
môže tam spadnúť cyklista, aj auto, hrozí prepadnutie komunikácie. 

- Starosta oznámil termín konania budúceho zastupiteľstva 8.6.2022. 
- po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta obce dal ukončiť diskusiu.   

Hlasovanie: za   -  Patrik Caránek, Roman Grofčík, Michal Hlavoň,  Štefan 
Hlavoň, Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec. Proti 0. Zdržal 
sa 0. 
 



K bodu 10.: Návrh na uznesenie predložil pán Martin Hulín. 
Uznesenie poslanci schválili.    
Hlasovanie: za  Patrik Caránek, Roman Grofčík,  Michal Hlavoň, Štefan Hlavoň,  
Martin Hulín,  Štefan Chlebina, František Mravec. Proti 0. Zdržal sa 0. 
  
 
 
 
                                                                  ................................................... 
                                                                      Ing.Anton Pláňavský, starosta obce  
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Patrik Caránek                              .............................................................. 
 
František Mravec                          .............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Uznesenie 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Petrovice, 16.3. 2022 

 
 
Uznesenie č. 189/2022  
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie stanovisko hlavnej 
kontrolórky k záverečnému účtu Obce Petrovice za rok 2021.  
 
 
Uznesenie č. 190/2022 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie Výročnú správu obce 
Petrovice za rok 2022. 
 
 
Uznesenie č. 191/2022 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky obce za rok 2022. 
 
 
Uznesenie č. 192/2022 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie žiadosť výboru ZRPŠ 
Materskej  školy Petrovice o rekonštrukciu vchodu do budovy materskej školy.  
 
 
Uznesenie č. 193/2022 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie žiadosť o pridelenie 3 izb. 
nájomného bytu v Petroviciach Martin Fujko, Petrovice 128. 
 
 
Uznesenie č. 194/2022 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie žiadosť o pridelenie 3 izb. 
nájomného bytu v Setechove  Ing. Lukáš Durnek, Štiavnik, Predjastrabie 1304. 
 
 
Uznesenie č. 195/2022 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie žiadosť Milana Makyňu 
a Márie Makyňovej, Setechov 357 o vyriešenie odvedenia vody, ktorá tečie na 
ich pozemok z komunikácie. 
 



Uznesenie č. 196/2022 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie sťažnosť pani Vlasty 
Kublovej , Setechov 358 na púšťanie vody na jej pozemok, hroziaci zosuv. 
pozemok z komunikácie. 
 
 
Uznesenie č. 197/2022 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie sťažnosť pána Milana 
Hrtánka Petrovice 194 na porušenie hraníc pozemkov pánom Romanom 
Mišutkom, Petrovice 193. 
 
 
Uznesenie č. 198/2022 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice  schvaľuje bez výhrad  záverečný účet 
a celoročné hospodárenie Obce Petrovice za rok 2021. 
 
 
Uznesenie č. 199/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje  ako prioritu v roku 2022 
rekonštrukciu havarijného stavu domu smútku. 
 
 
Uznesenie č. 200/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje  poplatok za používanie 
kultúrneho domu 100,-€/rok pre každú skupinu – stolný tenis Petrovice, Stolný 
tenis Setechov, ženy cvičiace jogu.  
 
 
Uznesenie č. 201/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice ukladá stavebnej komisii vykonať 
kontrolu u pána Makyňu Milana, Setechov 357, či pokračuje v terénnych 
úpravách a púšťa vodu na pozemok pani Kubalovej. 
 
 
Uznesenie č. 202/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice ukladá starostovi obce vykonať kontrolu 
vchodu na Materskej škole. 
 
 
 



Uznesenie č. 203/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice ukladá stavebnej komisii prešetriť 
možnosť odpredaja pozemku v k.ú. Setechov parc. E 684. 
 
 
Uznesenie č. 204/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice ukladá stavebnej komisii vykonať 
obhliadku havarijného stavu domu smútku. 
 
 
Uznesenie č. 205/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice zamieta zakúpenie žľabov pánovi 
Milanovi Makyňovi, Setechov 357. 
 
 
   
 
                                                                             ................................................... 
                                                                           Ing.Anton Pláňavský, starosta obce 
 
Overovatelia zápisnice 
 
Patrik Caránek                                     ................................................................. 
 
František Mravec                                 ................................................................. 
 


