
Zápisnica 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Petrovice, konaného dňa  12.6.2019 

 
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. 
 
Program: 1.Otvorenie zasadnutia. 
                  2.Určenie overovateľov zápisnice.  
                  3.Voľba návrhovej komisie. 
                  4.Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 
                  5.Správa z auditu účtovnej závierky.        
                  6.Rozbor hospodárenia OcÚ Petrovice za I. štvrťrok 2019.                     
                  7.Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019.     
                  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 a občanov privítal  
starosta obce pán Anton Pláňavský. Prítomní poslanci schválili program 
rokovania. Hlasovanie:  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.:  Za overovateľov zápisnice boli určení – Michal Hlavoň, František 
Mravec.  

K bodu 3.:  Do návrhovej komisie boli zvolení – Štefan Hlavoň, Martin Hulín,  
Štefan Chlebina.  Hlasovanie:  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: 



–  stavba ATS pri 16 bj.Petrovice – členovia rady, starosta a zástupcovia 
SEVAK sa zišli pri 16 bj. Petrovice – s odpredajom časti pozemku pod  ATS 
a výstavbou ATS poslanci súhlasili. 

- Sťažnosť pána Keblúška na odstavené auto pani Nerglovej na komunikácii 
–pani  Nerglová už neparkuje na komunikácii ani pán Keblúšek nedáva 
zábrany na komunikáciu. 

- V Setechove sa poslanci zišli na problematických miestach – priepust pri 
pánovi Knaiblovi bol pretlačený popod cestu, pri rodinnom dome 
p.Bubliaka je potrebné zakúpiť cca 5 m korýtok a osadiť ich, taktiež od 
ČOV 16 bj.Setechov je potrebné podsypať a osadiť korýtka, zároveň  
starú nefunkčnú studňu treba zaviesť. 

- Stavebná komisia riešila žiadosť p. Benjamína Frolu o ohradenie časti 
prenajatého pozemku – stavebná komisia súhlasí s oplotením pozemku, 
ktorého je pán Frolo vlastník a pozemok, ktorý má v prenájme od Obce si 
môže ohradiť elektrickou ohradou proti zverine.  

- Stavebná komisia riešila žiadosť pani Lucie Nerglovej ohľadom ohradenia 
pozemku, ktorým by prehradila komunikáciu. Stavená komisia nesúhlasí 
s oplotením pozemku, čím by zabránila prístup k ďalším rodinným 
domom.  

- Na 16 bj. Setechov opraviť balkóny, nájomcovia by sa mali o balkóny 
starať a nenechávať v zime sneh na balkónoch, ktoré sa tým ničia. Taktiež 
sa nestarajú o spoločné priestranstvá, hlavne v okolí bytovky, čím 
porušujú nájomnú zmluvu.  

 
K bodu 5.:  Starosta obce predložil správu z vykonania auditu účtovnej závierky 
a sprvu z vykonania auditu konsolidovanej účtovnej závierky. Audit vykonala 
nezávislá audítorka pani Ing. Viera Blažeková. Správy poslanci zobrali na 
vedomie. 
 
K bodu 6.: Rozbor hospodárenia za I. štvrťrok 2019 predložila účtovníčka obce 

Daniela Blašková na strane príjmov rozpočet OcÚ 1440853,- €, upravený 

1455041,- €, plnenie 297195,28 t.j. 20%. Škola na strane príjmov rozpočet 

10000,- €, plnenie 4962,60 €, t.j.50%. Na strane výdavkov OcÚ plnenie rozpočet 

1212086,- €, upravený 1224888,- €, čerpanie 183655,22 €, t.j.15%, škola 

rozpočet 238767,- €, upravený rozpočet 240153,- €, čerpanie 67504,75 €, t.j. 

28%. Poslanci rozbor hospodárenia za I.štvrťrok 2019 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 predložené poslancom rozpočtové opatrenia starostu obce č. 

1/2019 úprava na strane príjmov 11212,- € na strane výdavkov 11212,- €,  

rozpočtové opatrenie 2/2019 úprava na strane príjmov 2976,-€, na strane 

výdavkov 1590,- €, rozpočtové opatrenie 3/2019 úprava na strane príjmov 0,- €, 

na strane výdavkov úprava v rámci položiek rozpočtu. Poslanci rozpočtové 

opatrenia zobrali na vedomie. 

K bodu 7.: Hlavná kontrolórka pani Jozefína Šipková predložila poslancom plán 
kontrolnej činnosti  na 2. polrok 2019. 
Poslanci plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2019 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 8.-9.:  

- Starosta obce pán Anton Pláňavský predložil VZN o výške mesačného 
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube detí. 
Platnosť VZN od 1.9.2019. Poslanci VZN č. 1/2019 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.  

- Starosta obce pán Anton Pláňavský predložil  dodatok č. 2 k VZN 3/2013 
o úhradách za sociálne služby v zariadení pre senior – k zvýšeniu o 30,- € 
dochádza z dôvodu zvýšenia nákladov na prevádzku zariadenia pre 
seniorov. Platnosť dodatku od 1.7.2019. Poslanci dodatok 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.  

- Mesto Bytča – biologický odpad – ukončenie vývozu – dňom 30.6.2019 
končí projekt „Zber biologicky rozložiteľného odpadu“ – pre našu obec 
bol vývoz v rámci projektu zdarma. Od 1.7.2019 vývoz 2x mesačne bude 
fakturovaná 1440,- € mesačne. Termín zberu je apríl-október. Starosta 
bude rokovať s primátorom mesta  Bytča o vývoze biologického odpadu. 

- Milan Igonda, Setechov 535 – montáž klimatizačnej jednotky 
v podkrovnom byte bj.Setechov – poslanci súhlasili s montážou. 

- Roman Bryndziar – v  Setechove nie je pokosený cintorín. 
- Starosta – pracovníci OcÚ museli v prvom rade pomáhať pri rekonštrukcií 

priestorov OcÚ, aby kancelárie mohli pracovať, vo štvrtok ide pracovník 
kosiť cintorín v Setechove.  



- Štefan Chlebina – predložil návrh DHZ Petrovice na schválenie nového 
preventivára DHZ Petrovice pána Milana Šebeňu. Poslanci schválili za 
preventivára pána Milana Šebeňu. 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. 

- Štefan Chlebina – upozornil na poškodené miestne komunikácie na 
dolnom konci do Kolárovíc, pri r.d. Fefko, pri družstve. Taktiež poukázal 
na to, že DHZ zasahovala počas dažďov  pri upchatí priekopy pri štvor 
bytovke pri ZŠ, keď sa pokosí breh priekopy je potrebné trávu zhrabať, 
táto zapcháva priepust popod cestu. 

- Martin Hulín – oprava miestnej komunikácie pri rodinnom dome pani 
Šuhajovej.  

- Starosta obce – informoval o postupe prác na rekonštrukcii kultúrneho 
domu v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ 
a KD“. 

- Ďalšie zasadnutie OZ bude 11.9.2019. 
- 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 10.: 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 11.: Starosta obce pán Anton Pláňavský poďakoval poslancom a hosťom 
za účasť a rokovanie ukončil. 
 
 
                                                                       ................................................... 
                                                                       Ing.Anton Pláňavský, starosta obce  
 
Overovatelia zápisnice 
Michal Hlavoň                           ................................................................. 
 
František Mravec                      ............................................................... 

 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Petrovice, 12.6.2019  

Uznesenie č. 46/2019 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie správu nezávislého audítora 
pre štatutárny  orgán a obecné zastupiteľstvo obce Petrovice – správa z auditu 
účtovnej závierky. 
 
Uznesenie č. 47/2019 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie správu nezávislého audítora 
pre štatutárny  orgán a obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky 
obce  Petrovice – správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky. 
 
Uznesenie č. 48/2019 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie  rozpočtové opatrenia 
starostu č. 1/2019, 2/2019, 3/2019.  
 
Uznesenie č. 49/2019 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie  informatívnu správu 
o postupe prác na rekonštrukcii kultúrneho domu v rámci projektu  „Zníženie 
energetickej náročnosti budovy OcÚ a KD“.  
 
Uznesenie č. 50/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje odpredaj pozemku 
pre   výstavbu  ATS pri 16 bj. Petrovice spoločnosťou SEVAK. 
 
Uznesenie č. 51/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice zamieta oplotenie časti obecného 
pozemku  CKN 1243/1, k.ú.Petrovice., ktorý má pán Benjamín Frolo v prenájme. 
Za účelom ochrany úrody môže pozemok ohradiť elektrickou ohradou.  
 
Uznesenie č. 52/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice zamieta zámer pani Lucie Nerglovej, 
oplotiť pozemok, ktorý zasahuje do miestnej komunikácie. 
 
Uznesenie č. 53/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje zakúpenie korýtok a uloženie 
pri rodinnom dome pána F.Bubliaka cca 5 m a uloženie korýtok s podsypom od 
čističky 16 bj.Setechov. 
  
 



Uznesenie č. 54/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje opravu balkónov na 16 bj. 
Setechov. 
 
Uznesenie č. 55/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje Rozbor hospodárenia za 1. 
štvrťrok 2019. 
 
Uznesenie č. 56/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2019. 
 
Uznesenie č. 57/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice ruší  VZN č. 4/2016 o výške mesačného 
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube detí. 
 
Uznesenie č. 58/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje  VZN č. 1/2019 o výške 
mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube 
detí. 
 
Uznesenie č. 59/2019 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN 3/2013 
o úhradách za sociálne služby v zariadení pre seniorov. 
 
Uznesenie č. 60/2019 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice schvaľuje  na návrh DHZ Petrovice 
preventivára  -  Milan Šebeňa. 
 
Uznesenie č. 61/2019 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice schvaľuje opravu hlavnej cesty v Setechove 
a uličku Šuhaj. 
 
Uznesenie č. 62/2019 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice ukladá zamestnancom OcÚ pokosiť  cintorín 
v Setechove.  
 
Uznesenie č. 63/2019 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice ukladá zástupcovi starostu doriešiť kosenie 
priestorov okolo 16 bj. Setechov s nájomníkmi bytovky.  



 
Uznesenie č. 64/2019 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice ukladá  starostovi rokovať s primátorom 
mesta Bytča o vývoze bio odpadu.  
 
Uznesenie č. 65/2019 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice súhlasí, aby si nájomca obecného nájomného 
bytu v Setechove, pán Milan Igonda,  namontoval klimatizačnú jednotku 
v podkrovnom obecnom nájomnom byte, ktorý má v prenájme, na vlastné 
náklady. 
 
 
 
 
                                                                             ................................................... 
                                                                          Ing.Anton Pláňavský, starosta obce 
 
Overovatelia zápisnice 
 
Michal Hlavoň                            ................................................................. 
 
František Mravec                       ................................................................. 
 
 
 


