
Zápisnica 
 
 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Petrovice, konaného dňa 8.12.2021 
 
Prítomní: Ing. Anton Pláňavský  starosta, 
                  Patrik Caránek, Roman Grofčík, Michal Hlavoň, Štefan Hlavoň,  Martin  
                  Hulín, František Mravec, Miroslav Uriček, 
                  Jozefa Šípková kontrolórka, Daniela Blašková.  
                  Hostia:  
 
Ospravedlnení: Roman Bryndziar, Štefan Chlebina                 
 
Program: 1. Otvorenie zasadnutia. 
                  2. Určenie overovateľov zápisnice.  
                  3. Voľba návrhovej komisie. 
                  4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 
                  5. Rozbor hospodárenia OcÚ v Petroviciach za III. štvrťrok 2021. 
                  6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Petrovice  
                       na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024.                               
                   7. Schválenie rozpočtu na rok 2022 a viacročného rozpočtu  
                        s výhľadom na roky 2023-2024. 
                    8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022. 
                    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  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,  František Mravec, Miroslav Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0.  
 
K bodu 2.- 3.:  Za overovateľov zápisnice boli určení – Roman Grofčík, Michal 
Hlavoň.   Do návrhovej komisie boli zvolení –    Martin Hulín, František Mravec, 
Patrik Caránek.  Hlasovanie: za -    Patrik Caránek, Roman Grofčík, Michal 



Hlavoň, Štefan Hlavoň,  Martin Hulín,  František Mravec, Miroslav Uriček. Proti 
0. Zdržal sa 0.   

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

- Starosta informoval poslancov o tom, že upozornil občanov, ktorí majú 
nainštalované zábrany nebezpečne pri ceste, pokiaľ tieto neodstránia, na 
základe informácie vedúceho OSC pracovisko Bytča, pri ohŕňaní snehu 
môže byť poškodený ich majetok, čo im nik nezohľadní. 
 

K bodu 5.: Rozbor hospodárenia za III. štvrťrok 2021 predložila účtovníčka pani 

Daniela Blašková. Plnenie rozpočtu na strane príjmov OcÚ  rozpočet Rozbor  

hospodárenia za III. štvrťrok 2021 – plnenie rozpočtu na strane príjmov 

rozpočet OcÚ 1085307,- €, upravený 1227047,- €, plnenie 1007217,86 t.j. 82%. 

Škola na strane príjmov rozpočet 10000,- €, plnenie 12866,86 €, t.j.129%. Na 

strane výdavkov OcÚ plnenie rozpočet 844657,- €, upravený 975142,- €, 

čerpanie na 630735,77 €, t.j.65%, škola rozpočet 250650,- €, upravený rozpočet 

261905,- €, čerpanie 211107,06 €, t.j. 81%. Po objasnení pohybu na niektorých 

položkách poslanci rozbor hospodárenia za III. štvrťrok 2021 zobrali na 

vedomie. 
Starosta predložil rozpočtové opatrenia: č. 7/2021 úprava na str. príjmov o 
10157,- €, navýšenie transferu na odmeny pre zamestnancov ZpS, navýšené 
príjmy daň z pozemkov, správne poplatky, prenájom budov a vratka z poisťovní.  
Na strane výdavkov navýšenie o 10157,- €, odmeny  a odvody v ZpS, navýšenie 
na tarifnom plate zamestnancov, poplatkov za licencie, na propagáciu – kniha 
Bytčiansko z výšky. Rozpočtové opatrenie č. 8/2021 navýšenie 23080,- € a to 
transfer pre Základnú školu, transfer na infekčný príplatok v ZpS a poplatky 
klientov v ZpS. Na strane výdavkov  navýšenie o 23080 - na transfer pre ZŠ 
s MŠ, bezinfekčné príplatky a odvody v ZpS, a výdavky v ZpS na úpravu tarifných 
platov, strava pre klientov, školenia zam. ZpS. Rozpočtové opatrenie č. 9/2021 
navýšenie na strane príjmov o 15559,- € a to na tranfer ZŠ , transfer na 
asistenta učiteľa v ZŠ, navýšenie na podielových daniach, dane z nehnuteľnosti, 
príjem za predaj pozemkov. Na strane výdavkov navýšenie o 15559,- a to 
transfer pre ZŠ, navýšenie na odvodoch z miezd zamestnancov obce a ZpS, na 
položke rekonštrukcia a modernizácia ciest.  
Poslanci rozpočtové opatrenia starostu obce zobrali na vedomie. 
 

K bodu 6.: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Petrovice 
na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024. Hlavná kontrolórka odporúča OZ 
Petrovice návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2022 schváliť, návrh rozpočtu 



obce Petrovice na roky 2023-2024 zobrať na vedomie. Poslanci stanovisko 
hlavnej kontrolórky zobrali na vedomie 
 
 
K bodu 7.: Starosta obce predložila návrh rozpočtu na rok 2022, rozpočet je 
zostavený ako vyrovnaný. Na strane príjmov vo výške 1132970,- aj na strane 
výdavkov vo výške 1132970,- €. V rozpočte je zahrnuté ukončenie opravy 
a rekonštrukcie miestnych komunikácií v Setechove a v Petroviciach, 
rekonštrukcia domu smútku, rekonštrukcia miestneho rozhlasu, náter strechy 
na Kultúrnom dome, nakrútenie krátkeho filmu o obci Petrovice. Poslanci 
predložený návrh rozpočtu na rok 2022 bez výhrad schválili. Hlasovanie: za    
Patrik Caránek, Roman Grofčík,   Michal Hlavoň, Štefan Hlavoň, Martin Hulín,  
František Mravec, Miroslav Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0. 
Vo výhľade na roky 2023 a 2024 je rozpočtované  v príjmoch 1136644,-€ na 
strane príjmov aj výdavkov.  
Poslanci predložený návrh rozpočtu  s výhľadom na roky 2023 -2024 zobrali na 
vedomie. 
 
K bodu 8.: Hlavná kontrolórka Jozefa Šípková predložila poslancom plán 
kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. Vymenovala základné úlohy hlavnej 
kontrolórky obce na I. polrok 2022 a obsah kontrolnej a ostatnej činnosti 
hlavnej kontrolórky obce. Poslanci plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 
schválili a zároveň poverili hlavnú kontrolórku vykonať kontroly v zmysle Plánu 
kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. 
Hlasovanie: za  Patrik Caránek, Roman Grofčík,  Michal Hlavoň, Štefan Hlavoň,  
Martin Hulín,  František Mravec, Miroslav Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0. 
 
K bodu 9.: Starosta vydal príkaz na vykonanie  inventarizácie majetku 
k 31.12.2021, inventarizácia sa bude vykonávať   od 10.12.2021 do 10.1.2022. 
Poslanci schválili zloženie inventarizačných komisií  OcÚ – Anton Pláňavský, 
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  Patrik Caránek, Roman Grofčík,  Michal Hlavoň, Štefan Hlavoň,  
Martin Hulín,  František Mravec, Miroslav Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0. 
 
K bodu 10.-11. 



- poslanci schválili audítora na vykonanie auditu účtov.závieroky 
a konsolidovanej účtovnej závierky  za rok 2021 v roku 2022 – nezávislá 
audítorka  pani Ing.Jozefína Smolková. 
Hlasovanie: za  Patrik Caránek, Roman Grofčík,  Michal Hlavonň, Štefan Hlavoň,  
Martin Hulín,  František Mravec, Miroslav Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0. 
- poslanci František Mravec, Miroslav Uriček informovali o postupe práce na 
rekonštrukcií miestnych komunikácii v Setechove. 
- starosta oboznámil poslancov so zámerom rekonštrukcie miestneho rozhlasu, 
je potrebné urobiť prieskum, ktorý rozhlas by vyhovoval našej obci či 
bezdrôtový alebo drôtový.  Ďalej informoval o pridelení jednoizbového bytu 
v Petroviciach pani Ivane Kučákovej. 
- starosta informoval poslancov o tom, že obec má dohodu s obcou Štiavnik, 
ohľadom vyvážania nadrozmerného odpadu do zberného dvora v Štiavniku. Od 
budúceho roka nebudeme pristavovať vlečku na nadrozmerný odpad, nakoľko 
do vlečky dávajú občania odpad, ktorý tam nepatrí – rôzne diely z aut, tento 
odpad nám fakturujú a platia zaň vlastne všetci. Nadrozmerný odpad si môžu 
od budúceho roka občania zaviesť, alebo objednať vlečku a odviesť do 
zberného dvora Štiavnik kde zapisujú množstvo odpadu a meno, takto nám 
vyfakturujú a obec vyfakturuje odpad adresne na občana. Poslanci s týmto 
spôsobom súhlasili. 
- po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta obce dal ukončiť diskusiu.   
Hlasovanie: za  Patrik Caránek, Roman Grofčík,  Michal Hlavoň, Štefan Hlavoň,  
Martin Hulín,  František Mravec, Miroslav Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0. 
 
K bodu 12.: Návrh na uznesenie predložil pán Martin Hulín. 
Uznesenie poslanci schválili.    
Hlasovanie: za  Patrik Caránek, Roman Grofčík,  Michal Hlavoň, Štefan Hlavoň,  
Martin Hulín,  František Mravec, Miroslav Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0. 
  
K bodu 12.: Starosta obce pán Anton Pláňavský poďakoval poslancom za účasť 
na zasadnutí za spoluprácu v roku 2021 a poprial všetkým veľa zdravia, šťastia 
a úspechov v pracovnom i osobnom živote arokovanie ukončil. 
 
                                                                  ................................................... 
                                                                      Ing.Anton Pláňavský, starosta obce  
Overovatelia zápisnice: 
 
Roman Grofčík                              .............................................................. 
 
Michal Hlavoň                               .............................................................. 



Uznesenie 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Petrovice, 8.12. 2021 

 
Uznesenie č. 180/2021  
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie Rozbor hospodárenia za III. 
štvrťrok 2021.  
 
Uznesenie č. 181/2021 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 
7/2021 z 25.9.2021 , 8/2021 z 25.10.2021 a 9/2021 z 25.11.2021. 
  
 
Uznesenie č. 182/2021 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie stanovisko hlavnej 
kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Petrovice na rok 2022 a viacročného 
rozpočtu s výhľadom na roky 2023-2024. 
 
 
Uznesenie č. 183/2021 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie návrh rozpočtu s výhľadom 
na roky 2023-2024.  
 
 
Uznesenie č. 184/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje  bez výhrad rozpočet obce 

Petrovice na rok 2022 

 
Uznesenie č. 185/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje  plán činnosti hlavnej 
kontrolórky  na 1. polrok 2022, zároveň  ju poverujú  vykonať kontroly v zmysle 
Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022. 
 
Uznesenie č. 186/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje inventarizačné komisie pre 
inventarizáciu majetku od 10.12.2021 – 10.1.2022,  k  31.12.2019 
OcÚ – Anton Pláňavský, 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. 187/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje na vykonanie auditu v  roku 
2022,  účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021 
nezávislú audítorku pani Ing. Jozefínu Smolkovú. 
 
Uznesenie č. 188/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje nepristavovať vlečky na 
verejných priestranstvách  na vývoz nadrozmerného odpadu, občania tento 
odpad môžu vyviesť do zberného dvora Štiavnik a bude im vyfakturovaný. 
 
 
 
 
 
                                                                             ................................................... 
                                                                           Ing.Anton Pláňavský, starosta obce 
 
 
Overovatelia zápisnice 
 
Roman Grofčík                                    ................................................................. 
 
Michal Hlavoň                                     ................................................................. 
 


