
 
 

Zápisnica 
 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Petrovice, konaného dňa  10.6.2020 
 

Prítomní: Ing. Anton Pláňavský  starosta, 
                  Roman Brynzdiar, Patrik Caránek, Roman Grofčík, Michal Hlavoň,  
                  Štefan Hlavoň, Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec,   
                  Miroslav Uriček, 
                  Jozefa Šípková kontrolórka, Daniela Blašková.  
                  Hostia: Štefan Gužik, Vlasta Kubalová, Mária Beličková, Jozef Holínec,  
                                Stanislav Uričko, Andrea Čičútová 
 
 
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 I. štvrťrok 2020. 
                  6.Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020.  
                  7.Rôzne. 
                  8.Diskusia. 
                  9.Návrh na uznesenie.     
                10.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, predložil  k  schváleniu program rokovania. 
Hlasovanie:  za - Roman Bryndziar,  Patrik Caránek, Roman Grofčík,   Michal 
Hlavoň, Štefan Hlavoň,  Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec, 
Miroslav Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
K bodu 2.- 3.:  Za overovateľov zápisnice boli určení – Štefan Hlavoň, Martin 
Hulín.   Do návrhovej komisie boli zvolení –   Štefan Chlebina, Michal Hlavoň, 
Roman Grofčík.  Hlasovanie:  za - Roman Bryndziar,   Patrik Caránek, 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: 

– Poslancom za časť obce Setechov bolo uznesením 99/2020 uložené 

vyriešiť opravu 2 balkónov v bytovke Setechov – úloha je v plnení, zatiaľ 

stále trvá.  

– Starosta obce  sa dohodol so zástupcami Urbárskeho spoločenstva 

Petrovice, že osloví majiteľov telekomunikačných sietí, aby v spolupráci 

s Urbárom a Obcou vykonali výrub nebezpečne naklonených drevín.   

– Starosta obce predložil zástupcom Urbársky spoločenstiev Petrovice aj 

Setechov návrh nájomnej zmluvy kancelárskych priestorov, ktoré užívajú 

v KD Petrovice a v budove bývalej školy v Setechove, výška nájmu 1000,- 

€ za rok. Oba Urbáre nesúhlasia s výškou ročného nájmu. Poslanci 

hlasovaním zrušili uznesenie č. 101 Hlasovanie za zrušenie uznesenia  - 

Roman Bryndziar,   Patrik Caránek, Roman Grofčík, Michal Hlavoň, Štefan 

Hlavoň, Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec, Miroslav Uriček. 

Proti 0. Zdržal sa 0.  

– Pán Holínec Jozef  pripomenul poslancom, že Urbár pomohol obci pri 

rekonštrukcii strechy KD, výmene okien na MŠ, taktiež poskytuje 

pozemok DHZ, kde si vytvorili cvičisko. Pani Mária Beličková taktiež 

poukázala, že Urbár v Setechove pomohol obci pri rekonštrukcii strechy 

KD, prispieva DHZ Setechov, prispeli na obnovu kaplnky v Setechove. 

Zástupcovia oboch urbárov navrhli sumu  nájmu kancelárskych 

priestorov 240,- za rok. Poslanci súhlasili a poverili starostu vypracovať 

nájomnú zmluvu na obdobie 1.1.2020 – 31.12.2020 s oboma subjektami. 

Hlasovanie:  za - Roman Bryndziar,   Patrik Caránek, Roman Grofčík, 

Michal Hlavoň, Štefan Hlavoň, Martin Hulín, Štefan Chlebina, František 

Mravec, Miroslav Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0.  

 

 



 

 

 

– Ohľadom komínov v bytovkách v Setechove aj v Petroviciach, boli 

urobené výlezy na strechy pri komínoch, ktoré vyčistil a skontroloval pán 

Pavol Ohrádka v každom byte, čím sa odstránili nedostatky pri 

vykurovaní bytov.   

 

K bodu 5.: Rozbor hospodárenia za I. štvrťrok 2020 predložila účtovníčka obce 

pani Daniela Blašková. Plnenie rozpočtu na strane príjmov rozpočet OcÚ 

1188814,- €, upravený 1229248- €, plnenie 351428,92 t.j. 29%. Škola na strane 

príjmov rozpočet 10000,- €, plnenie 4090,94 €, t.j.41%. Na strane výdavkov OcÚ 

plnenie rozpočet 944354,- €, upravený 984788,- €, čerpanie 253319,33 €, 

t.j.26%, škola rozpočet 254460,- €, upravený rozpočet 254460,- €, čerpanie 

75200,59 €, t.j. 30%.  Poslanci správu o hospodárení za I. štvrťrok 2020. 

schválili. Hlasovanie:  za - Roman Bryndziar,   Patrik Caránek, Roman Grofčík, 

Michal Hlavoň, Štefan Hlavoň, Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec, 

Miroslav Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0. Zároveň boli poslancom predložené 

rozpočtové  opatrenia č. 1 z 15.3.2020, úprava na strane príjmov navýšenie 

40434,- a na strane výdavkov 40434,- €, t.j. zapojenie do rozpočtu rozpustený 

rezervný fond na rekonštrukciu KD, opatrenie č. 2 z 15.4.2020 úprava rozpočtu 

v rámci rozpočtový položiek na strane výdavkov. Poslanci rozpočtové opatrenia 

zobrali na vedomie. 

 

K bodu 6. : Hlavná kontrolórka pani Jozefína Šípková predložila poslancom plán 
kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020. Poslanci plán kontrolnej činnosti schválili. 
Hlasovanie za - Roman Bryndziar,   Patrik Caránek, Roman Grofčík, Michal 
Hlavoň, Štefan Hlavoň, Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec, 
Miroslav Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0. 
 
 
K bodu 7.-8.: 
- starosta obce predložil poslancom správu nezávislého  audítora o audite 
účtovnej závierky za rok končiaci sa k 31.12.2019 a správu pre OZ 
konsolidujúcej účtovnej jednotky obce Petrovice. Poslanci obe správy zobrali na 
vedomie. 
 
 
 



 
 
 
 
- poslanec pán Štefan Chlebina – altánok v ZpS sa stavia dlho, či nebolo lepšie 
dať ho postaviť firme, je potrebné kosiť verejné priestranstvá okolo ciest 
a rieky, priekopa pred ZpS keď sa pokosí treba ju i vyhrabať, pri prudkých 
dažďoch pokosená tráva upcháva priepust do rieky, taktiež po pokosení 
cintorína treba pozametať cestu.   
  
- pán farár Štefan Gužik – rád by pomohol pri kosení priestorov. 
 
- starosta obce – altánok staviame svojpomocne, čo určite je pre nás 
výhodnejšie, máme 3 pracovníkov, ktorí podľa potreby idú kde treba, kosia 
cintoríny a priestory okolo školy, škôlky, ihrisko. Ohľadom kosenia na 
cintorínoch – prenajímatelia hrobových miest majú v zmluvách, že sa budú 
starať o hrobové miesto a  jeho blízkeho okolia, nemali by sme kosiť pomedzi 
hroby. 
 
- Andrea Čičútová, Petrovice 532 – žiadosť  odkúpenie časti pozemku EKN č 
1243/1, ktorý chce využívať ako prístupovú cestu na pozemok parc. CKN 278/1. 
Poslanci odpredaj časti pozemku zamietli,  možnosť vytvorenia prístupu na 
pozemok, ktorý pani Čičútová vlastní pôjde posúdiť stavebná komisia, ktorá 
podá správu na budúcom zasadnutí OZ. 
Hlasovanie za zamietnutie odpredaja časti pozemku - Roman Bryndziar,   Patrik 
Caránek, Roman Grofčík, Michal Hlavoň, Štefan Hlavoň, Martin Hulín, Štefan 
Chlebina, František Mravec, Miroslav Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0. 
 
-AMON, s.r.o., Špitálska 31, 811 08 Bratislava, žiadosť o odkúpenie pozemku 
pod stavbou reštaurácie  vrátane žumpy a tenisového kurtu. Poslanci žiadosť 
zamietli.  Hlasovanie za zamietnutie odpredaja pozemkov  - Roman Bryndziar,   
Patrik Caránek, Roman Grofčík, Michal Hlavoň, Štefan Hlavoň, Martin Hulín, 
Štefan Chlebina, František Mravec, Miroslav Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0. 
 
- Blanka Posluchová, Petrovice 106  - žiadosť odkúpenie časti pozemku EKN 
4041, na ktorom je postavené humno, ktoré zdedila. Predchádzajúci majiteľ 
humno postavil pred rokom 1976 a toto užíval vo viere, že pozemok je jeho. 
Taktiež pani Posluchová pozemok užívala vo viere, že ho zdedila. Poslanci  
 
 



 
 
 
 
súhlasia s odpredajom ale len časti pozemku pod stavbou, nie ostatného 
pozemku. Pokiaľ si pani Posluchová dá vypracovať geometrický plán na 
pozemok pod stavbou humna, poslanci  schvália nadbytočnosť pozemku a jeho  
odpredaj, ako vec osobitného zreteľa.  Hlasovanie za  - Roman Bryndziar,   
Patrik Caránek, Roman Grofčík, Michal Hlavoň, Štefan Hlavoň, Martin Hulín, 
Štefan Chlebina, František Mravec, Miroslav Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0. 
 
- Zuzana Holíncová, Petrovice 256 – žiadosť o pridelenie 3 izbového obecného 
nájomného bytu v Petroviciach – poslanci žiadosť zobrali na vedomie. 
 
-poslanec pán František Mravec – dotaz na opravu cesty v Setechove – starosta 
vybavil dodanie frézovanej, oprava cesty sa bude robiť za pekného počasia. 
 
-poslanec pán Roman Bryndziar – oslovili ho ohľadom povolenia hrať stolný 
tenis v sále KD a so žiadosťou zakúpenia  stolov na stolný tenis. Poslanci 
súhlasia s tým, že za priestory bude zodpovedná osoba a budú dodržané 
podmienky, aby hranie stolného tenisu nepoškodilo majetok a neobmedzovalo 
kultúrno-spoločenské podujatia. Taktiež súhlasia so zakúpením 3 ks stolov. 
Hlasovanie o súhlase a zakúpení stolov za  - Roman Bryndziar,   Patrik Caránek, 
Roman Grofčík, Michal Hlavoň, Štefan Hlavoň, Martin Hulín, Štefan Chlebina, 
František Mravec, Miroslav Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0. 
 
- starosta obce informoval poslancov o riešení podnetov pani Janky Nerglovej, 
ktoré sa podala proti Obci na Okresnú úrad Žilina, odbor cestnej dopravy, 
oddelenie štátnej stavebnej správy, na Okresnej prokuratúre. Poslanci 
informatívnu správu zobrali na vedomie. 
 
- ďalšie zasadnutie OZ 9.9.2020 
 
- po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta obce dal ukončiť diskusiu.   
Hlasovanie: za   - Roman Bryndziar,   Patrik Caránek, Roman Grofčík, Michal 
Hlavoň, Štefan Hlavoň, Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec, 
Miroslav Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0. 
 
 
 



 
 
 
 
K bodu 9.: Návrh na uznesenie predložil pán Štefan Chlebina. 
Uznesenie poslanci schválili.     
Hlasovanie: za     - Roman Bryndziar,   Patrik Caránek, Roman Grofčík, Michal 
Hlavoň, Štefan Hlavoň, Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec, 
Miroslav Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0. 
 
 
K bodu 10.: Starosta obce pán Anton Pláňavský poďakoval poslancom za účasť 
a rokovanie ukončil. 
 
 
 
 
 
                                                                       ................................................... 
                                                                      Ing.Anton Pláňavský, starosta obce  
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Štefan Hlavoň                             .............................................................. 
 
Martin Hulín                                ............................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Uznesenie 

 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Petrovice, 10.6. 2020  

Uznesenie č. 103/2020 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie rozpočtové opatrenie 
starostu obce č. 1/2020 z 15.3.2020,  rozpočtové opatrenie č. 2/2020 
z 15.4.2020. 
 
Uznesenie č. 104/2020 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie správu nezávislého audítora  
o audite účtovnej závierky za rok končiaci sa k 31.12.2019 a správu nezávislého 
audítora o konsolidujúcej účtovnej jednotky obce Petrovice.  
 
Uznesenie č. 105/2020 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie žiadosť o pridelenie  3 
izbového obecného nájomného bytu v Petroviciach – Zuzana Holíncová, 
Petrovice 256. 
 
Uznesenie č. 106/2020 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie informatívne správu 
o riešení podnetov pani Janky Nerglovej. 
 
Uznesenie č. 107/2020 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice  ruší uznesenie č. 100/2020 z 11.3.2020 
 
 
Uznesenie č. 108/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje  výšku prenájmu kancelárskych 
priestorov pre Urbárske  pozemkové spoločenstvo Petrovice a Urbárske 
spolumajiteľstvo, pozemkové spoločenstvo Setechov   240,-/ rok, nájomná 
zmluva od 1.1.2020-31.12.2020. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Uznesenie č. 109/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje rozbor hospodárenia za I. 
štvrťrok 2020. 
 
Uznesenie č. 110/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje plán kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky obce  na 2.polrok 2020. 
 

Uznesenie č. 111/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice zamieta  odpredaj časti pozemku EKN č. 

1243/1 pani Andrei Čičútovej, Petrovice 532. 

 

Uznesenie č. 112/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice zamieta  odpredaj  pozemkov pod 

stavbou reštaurácie, vrátane žumpy a tenisového kurtu na futbalovom ihrisku 

spoločnosti AMON s.r.o., Špitálska 31, Bratislava. 

 

Uznesenie č. 113/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice zamieta  odpredaj  celej časti pozemkov 

CKN 705/2 a 704/1 – t.j. časť pozemku EKN 4041 pani Blanke Posluchovej, 

Petrovice 106. Súhlasí  s odpredajom len časti pozemkov pod stavbou humno, 

ako vec osobitného zreteľa. 

 

Uznesenie č. 114/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice súhlasí s hraním stolného tenisu 

v kultúrnom dome pri dodržaní stanovených podmienok, zároveň súhlasí so 

zakúpením 3 ks stolov na stolný tenis. 

 

 



 

 

Uznesenie č. 115/2020 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice ukladá stavebnej komisií posúdiť na mieste 
možnosť vytvorenia prístupu na pozemok č.278/1, ktorý vlastní pani Andrea 
Čičútová, Petrovice 532.  
 
Uznesenie č. 116/2020 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice ukladá starostovi osloviť majiteľov 
telekomunikačných sietí ohľadom vyrezania stromov, ktoré sú nebezpečne 
naklonené na vedenia sieti okolo cesty do Setechova. 
 
 
 
 
 
                                                                             ................................................... 
                                                                           Ing.Anton Pláňavský, starosta obce 
 
 
Overovatelia zápisnice 
 
Štefan Hlavoň                              ................................................................. 
 
Martin Hulín                                 ................................................................. 
 


