
Zápisnica 
 
 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Petrovice, konaného dňa 22.9.2021 
 
 
Prítomní: Ing. Anton Pláňavský  starosta, 
                  Štefan Hlavoň,  Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec,   
                  Miroslav Uriček, 
                  Jozefa Šípková kontrolórka, Daniela Blašková.  
                  Hostia: Štefan Gužík, Mária Levková. 
 
Ospravedlnení: Roman Bryndziar, Patrik Caránek, Roman Grofčík,Michal Hlavoň                    
 
 
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 II. štvrťrok 2021.                               
                  6. Rôzne. 
                  7. Diskusia. 
                  8. Návrh na uznesenie.     
                  9. 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 -    Štefan Hlavoň,  Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec, Miroslav 
Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0.  
 
K bodu 2.- 3.:  Za overovateľov zápisnice boli určení – František Mravec, 
Miroslva Uriček.   Do návrhovej komisie boli zvolení –   Štefan Chlebina, Štefan 
Hlavoň, Martin Hulín.  Hlasovanie:  za -   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:    



- Stavebná komisia riešila žiadosť pána Jána Tucíka, bytom Pšurnovice 84 
ohľadom prehradenia prístupovej cesty k pozemku pána Tucíka zo strany pána 
Petra Butku. Stavebná komisia zistila na mieste, že pán Peter Butko nezahradil 
prístupovú cestu a neznemožnil prístup na pozemok pána Tucíka. Poslanci 
zistenie stavebnej komisie zobrali na vedomie. 
-  Stavebná komisia prešetrila možnosť odpredaja pozemku pánovi Jánovi 
Pánikovi v k.ú.Setechov, členovia na mieste zistili, že časť pozemku  CKN 642 je 
obecná cesta, ktorá slúži ako prístup k pozemkom, taktiež zistili, že v uvedenej 
lokalite sa nevytvára skládka odpadu. Stavebná komisia odporúča zamietnuť 
žiadosť pána Jána Pánika. Starosta dal hlasovať, kto je za zamietnutie žiadosti 
pána Jána Pánika o odkúpenie časti pozemku v k.ú. Setechov CKN 642. 
Hlasovanie: za -    Štefan Hlavoň,  Martin Hulín, Štefan Chlebina, František 
Mravec, Miroslav Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0.  
Poslanci žiadosť zamietli. 
-Stavebná komisia prešetrila žiadosť pána Benjamína Frolu o ohradenie časti 
obecného pozemku CKN 1243/1, ktorý majú v prenájme, komisia odporúča 
elektrický ohradník, nie oplotenie pozemku. Starosta dal hlasovať, kto je za 
zamietnutie žiadosti pána Benjamína Frolu o ohradenie prenajatého pozemku 
oplotením. Hlasovanie: za – Štefan Hlavoň, Štefan Chlebina, František Mravec, 
Miroslav Uriečk. Proti 0. Zdržal sa Martin Hulín. 
Poslanci žiadosť zamietli. 
-Stavebná komisia prešetrila žiadosti o prenájom pozemkov Urbárskemu 
spolumajiteľstvu, pozemkovému spoločenstvu Setechov o prenájom pozemkov 
v k.ú. Setechov č. 386/3 o výmere 628 m2  a 435/2 208m2, ktoré sú 
vodojemami v Setechove. Členovia stavebnej komisie odporúčajú schváliť 
dlhodobý prenájom pozemkov. Starosta dal hlasovať, kto je za dlhodobý, 
bezplatný prenájom pozemkov pod vodojemami v Setechove. Hlasovanie: za -    
Štefan Hlavoň,  Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec, Miroslav 
Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0. Poslanci žiadosti schválili, uložili starostovi obce 
spísať zmluvu o dlhodobom prenájme pozemkov. 
- starosta informoval poslancov, že odstúpil sťažnosť pani Zuzany Hájkovej na 
poškodený kanalizačný poklop. Pracovníci SEVAK-u informovali, že robia 
kontroly kanalizačných poklopov pravidelne, pokiaľ zistia závažné poškodenie 
tieto opravia. Poslanci informáciu zobrali na vedomie. 
 

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

Daniela Blašková. Plnenie rozpočtu na strane príjmov OcÚ  rozpočet Rozbor  

hospodárenia za II. štvrťrok 2021 – plnenie rozpočtu na strane príjmov rozpočet 

OcÚ 1085307,- €, upravený 1215208,10 €, plnenie 711145,27 t.j. 59%. Škola na 

strane príjmov rozpočet 10000,- €, plnenie 11876,13 €, t.j.56%. Na strane 



výdavkov OcÚ plnenie rozpočet 844657,- €, upravený 963303,10,- €, čerpanie 
na 402450,62 €, t.j.42%, škola rozpočet 250650,- €, upravený rozpočet 261905,- 

€, čerpanie 143956,53 €, t.j. 55%. Po objasnení pohybu na niektorých položkách 

poslanci rozbor hospodárenia za II. Štvrťrok 2021 schválili. 
Hlasovanie: za -   Štefan Hlavoň,  Martin Hulín, František Mravec, Miroslav 
Uriček. Proti 0. Zdržal sa Štefan Chlebina. 
Starosta predložil rozpočtové opatrenie č. 4/2021 úprava na str. príjmov 
15966,10 €, navýšenie transferov na životné prostredie,  sčítanie obyvateľov, 
testovanie COVID 19,  za triedenie odpadu, grant pre ŠJ rozvojový projekt, 
vratka za plyn, príjem z predaja pozemkov.  Na strane výdavkov navýšenie pre 
školu o 4734,- ŠJ, a obec viď príloha o 11232,10 €.   Rozpočtové opatrenie č. 
5/2021 navýšenie o 61,90  € - transfer na matriku, cest.dopr., rodinné prídavky 
osobitný príjemca. Taktiež na strane výdavkov úpravy na položkách v rámci 
schváleného rozpočtu a navýšenie o 61,90 €. Rozpočtové opatrenie 6/2021 
navýšenie príjmov o 1620,- poplatky ZpS, úprava na strane výdavkov na 
položkách v rámci schváleného rozpočtu a navýšenie výdavkov v ZpS o 1620,- €.  
Poslanci rozpočtové opatrenia starostu obce zobrali na vedomie. 
 

 

K bodu 6. – 7.: 
-  starosta obce predložil poslancom správu nezávislého  audítora o audite 
účtovnej závierky za rok končiaci sa k 31.12.2020 a správu pre OZ 
konsolidujúcej účtovnej jednotky obce Petrovice. Poslanci obe správy zobrali na 
vedomie. 
- občania Petrovíc – sťažnosť na správanie sa spoluobčana Pavla Sedláka, ktorý 
sa vyhráža spoluobčanom. Starosta spor s pánom Sedlákom a rodinou 
Hájkovou už riešil.  Tieto susedské spory  treba riešiť s Políciou a na Okresnom 
úrade Žilina, všeobecná vnútorná správa, oddelenie priestupkov. 
Poslanci sťažnosť zobrali na vedomie a odporúčajú sa obrátiť na Políciu a 
Okresný úrad Žilina, všeobecná vnútorná správa, oddelenie priestupkov. 
-Štefan Sopóci, Petrovice 66 – žiadosť o pridelenie bytu v Petroviciach 
-Martin Kučák, Petrovice 426  – žiadosť o pridelenie bytu v Petroviciach 
- Radoslava Hrtánková, Petrovice 325 – žiadosť o pridelenie 3 izbového bytu 
- Alena Hrošová Petrovice 71 – žiadosť o pridelenie bytu /môže byť 3 izbový/ 
Poslanci zobrali žiadosti na vedomie, žiadosti sú zaradené do zoznamu 
o pridelenie bytov v obecných nájomných bytovkách. 
-Anton Čičút, Setechov 371, Petrovice – poškodenie steny zatečením od suseda. 
Jedná sa o jeden dom s 2 bytmi, stena je vo vnútri objektu. Spor nevyrieši 
stavebná komisia, ani starosta obce. Poslanci sťažnosť pána Čičúta Antona 



zobrali  na vedomie a odporúčajú spor  riešiť na priestupkovom oddelení, 
Okresný úrad Žilina, prípadne súdnou cestou. 
-poslanec František Mravec – v Setechove nie je dobrý miestny rozhlas, na 
niektorých miestach ho počuť slabo a na niektorých vôbec,  na multifunkčnom 
ihrisku v Setechove  je osvetlenie ihriska nefunkčné. Nefunkčné zariadenia sa 
dajú skontrolovať a opraviť. 
- poslanec Štefan Chlebina – informoval sa, kedy sa začne s asfaltovaním 
miestnych komunikácii v Setechove. Asfaltovať   sa začne začiatkom októbra, 
výberovým konaním bola vybratá firma DOSA. 
- poslanec Miroslav Uriček – nebezpečné vychádzanie z parkoviska od Coop 
Jednota, je potrebné umiestniť dopravné zrkadlo, taktiež navrhuje oznámiť 
občanom miestnym rozhlasom, že sa budú kosiť cintoríny, aby si občania mohli 
zakryť pomníky.  
- poslanci poukázali na to, že občania začali na pozemky pri ceste umiestňovať 
rôzne zábrany – kamene, reťaze, koly – tieto sú nebezpečné – treba upozorniť 
občanov, ktorí tieto zábrany majú zabudované na obecných pozemkoch, aby 
ich odstránili. Taktiež na cintoríne v Petroviciach je urobená pri hrobe rodina 
Kalmanová stupienok, ktorý bude prekážať hlavne pri zimnej údržbe chodníka. 
- riaditeľka ZŠ s MŠ pani Mária Levková – predložila žiadosť na výmenu okien na 
budove Základnej školy od dvora – teda na chodbách, ktoré sú v havarijnom 
stave a ohrozujú žiakov aj zamestnancov školy.  
- starosta Anton Pláňavský – jednotlivé podnety poslancov bude riešiť 
a výmenu okien na budove ZŠ budeme  robiť z prostriedkov obce, okná dodá 
pán Ján Fupšo a v spolupráci s rodičmi a poslancami tieto budú osadené. 
 Ďalej starosta informoval poslancov, že mesto Žilina kandiduje na titul 
Európske hlavné mesto kultúry 2026 a požiadalo obce Žilinského kraja 
o spoluprácu na základe Memoranda o spolupráci. Na základe tejto dohody by 
sa v prípade získania titulu EHMK 2026 odohrávala časť predovšetkým 
mobilného programu v našej obci.  Súčasťou spolupráce s obcami je možnosť 
získania prostriedkov na kultúrne aktivity, ale aj podieľanie sa na bežnom 
rozpočte projektu Žilina Beskydy 2026. Príspevok obce do rozpočtu je 
podmienený získaním titulu EHMK 2026.  Príspevok obce počas rokov 2024, 
2025, 2026 je 1,-/obyvateľ, návratnosť príspevku obci je vo forme hodnoty 
programu v danom mieste a je minimálne 3-násobok príspevku. Poslanci 
súhlasia  s uzatvorením memoranda spoluprácu schválili. 
Hlasovanie: za   -    Štefan Hlavoň, Martin Hulín, Štefan Chlebina, František 
Mravec, Miroslav Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0.  
- pán farár Štefan Gužík – poďakoval starostovi a poslancom za dobrú 
spoluprácu, pokiaľ je treba pomôcť pri informovaní a oslovovaní občanov, je 
ochotný pomôcť.  



 
- po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta obce dal ukončiť diskusiu.   
Hlasovanie: za   -    Štefan Hlavoň, Martin Hulín, Štefan Chlebina, František 
Mravec, Miroslav Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0. 
 
 
K bodu 11.: Návrh na uznesenie predložil pán Štefan Chlebina. 
Uznesenie poslanci schválili.     
Hlasovanie: za     -    Štefan Hlavoň, Martin Hulín, Štefan Chlebina, František 
Mravec, Miroslav Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0. 
 
 
 
 
K bodu 12.: Starosta obce pán Anton Pláňavský poďakoval poslancom za účasť 
na zasadnutí a rokovanie ukončil. 
 
                                                                  ................................................... 
                                                                      Ing.Anton Pláňavský, starosta obce  
Overovatelia zápisnice: 
 
František Mravec                          .............................................................. 
 
Miroslav Uriče                              ............................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie 

 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Petrovice, 22.9. 2021 

 
 
Uznesenie č. 164/2021  
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie zistenia stavebnej komisie 
k žiadosti pána Jána Tucíka, Pšurnovice 84 – prístup na pozemok pána Tucíka 
nie je znemožnený, prístupová cesta nie je zahradená.  
 
 
Uznesenie č. 165/2021 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 
4/2021 z 21.6.2021 , 5/2021 z 21.7.2021 a 6/2021 z 16.8.2021. 
  
 
Uznesenie č. 166/2021 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie správu nezávislého audítora  
o audite účtovnej závierky za rok končiaci sa k 31.12.2020 a správu nezávislého 
audítora o konsolidujúcej účtovnej jednotky obce Petrovice. 
  
 
Uznesenie č. 167/2021 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie sťažnosť občanov obce 
Petrovice na občana Sedláka, odporúča spor riešiť na Okresnom úrade Žilina, 
všeobecná vnútorná správa, oddelenie priestupkov. 
 
 
Uznesenie č. 168/2021 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie žiadosť Štefana Sopócioho, 
Petrovice 66 o pridelenie bytu v Petroviciach. 
 
 
Uznesenie č. 169/2021 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie žiadosť Martina Kučáka, 
Petrovice 42 o pridelenie bytu v Petroviciach. 
 
 
 



 
Uznesenie č. 170/2021 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie žiadosť Radoslavy 
Hrtánkovej, Petrovice 325 o pridelenie bytu. 
 
 
Uznesenie č. 171/2021 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie žiadosť Aleny Hrošovej, 
Petrovice 71 o pridelenie bytu. 
 
 
Uznesenie č. 172/2021 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie žiadosť Antona Čičúta, 
Setechov 371, Petrovice o preriešenie poškodenia steny zatečenej od suseda. 
Nakoľko stena je vo vnútri bytového domu, OZ odporúča sťažnosť riešiť  
prostredníctvom Okresného úradu Žilina, všeobecná vnútorná správa, 
oddelenie priestupkov. 
 
 
Uznesenie č. 173/2021 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice  schvaľuje  Urbárskemu spolumajiteľstvu, 
pozemkovému spoločenstvu Setechov  prenájom pozemkov v k.ú. Setechov č. 
386/3 o výmere 628 m2  o  a 435/2  o výmere 208m2, ktoré sú pod 
vodojemami v Setechove. Urbárskemu spolumajiteľstvu, pozemkovému 
spoločenstvu Setechov  je vlastníkom vodojemov. Obecné zastupiteľstvo 
splnomocňuje starostu obce podpísať zmluvu o dlhodobom, bezplatnom 
prenájme pozemkov. 
 
 
Uznesenie č. 174/2021 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice schvaľuje rozbor hospodárenia za II. štvrťrok 
2021. 
 
 
Uznesenie č. 175/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice zamieta žiadosť pána Benjamína Frolu, 
Petrovice 473 o povolenie oplotiť obecný pozemok, ktorý má v prenájme. 
Obecné zastupiteľstvo povoľuje  použitie  elektrického ohradníka. 
 
 



 
 
Uznesenie č. 176/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice zamieta žiadosť pána Jána Pánika, 
Hlboké nad Váhom 315 o odkúpenie časti obecného pozemku v k.ú. Setechov, 
CKN 642. 
 
 
Uznesenie č. 177/2021 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice súhlasí so zakreslením cesty na obecnom 
pozemku EKN 1636, k.ú. Petrovice. 
 
Uznesenie č. 178/2021 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice  

I. súhlasí s uzatvorením memoranda o spolupráci s mestom Žilina 
v rámci kandidatúry na Európske Hlavné Mesto Kultúry. 

II. poveruje starostu obce Petrovice s podpisom Memoranda 
o spolupráci pri príprave a realizácii projektu Žilina Beskydy 2026 
v rámci výzvy Európske hlavné mesto kultúry 2026 v Slovenskej 
republike. 

 
Uznesenie č. 179/2021 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice ukladá  starostovi upozorniť občanov, aby 
odstránili prekážky kladené na krajnici cesty, odstránenie prekážky pri ceste na 
cintoríne v Petroviciach.  
 
 
 
 
 
                                                                             ................................................... 
                                                                           Ing.Anton Pláňavský, starosta obce 
 
 
Overovatelia zápisnice 
 
František Mravec                               ................................................................. 
 
Miroslav Uriček                                   ................................................................. 


