Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Petrovice, konaného dňa 14.6.2017
Prítomní: Ing.Anton Pláňavský starosta,
Brynzdiar Roman, Hlavoň Štefan, Chlebina Štefan, Mikoláš Jaroslav,
Žídek Pavol, Hulín Martin, Caránek Patrik, Harvancová Zuzana,
Kubica Jozef, Daniela Blašková zapisovateľka.
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 2017.
6.Schválenie plánu kontrolnej činnosti na II. Polrok 2017.
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 rokovania verejné.
K bodu 1.: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných poslancov
a hostí privítal starosta obce pán Anton Pláňavský.
K bodu 2.: Za overovateľov zápisnice boli schválení Chlebina Štefan, Mikoláš
Jaroslav.
Hlasovanie za Brynzdiar Roman, Caránek Patrik, Hlavoň Štefan, Chlebina
Štefan, Harvancová Zuzana, Mikoláš Jaroslav, Žídek Pavol, Hulín Martin, Kubica
Jozef. Proti 0, zdržal sa hlasovania 0.
K bodu 3.: Do návrhovej komisie boli zvolení Harvancová Zuzana, Caránek
Patrik, Hulín Martin.
Hlasovanie za Brynzdiar Roman, Caránek Patrik, Hlavoň Štefan, Chlebina
Štefan, Harvancová Zuzana, Mikoláš Jaroslav, Žídek Pavol, Hulín Martin, Kubica
Jozef. Proti 0, zdržal sa hlasovania 0.
K bodu 4.:
Na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo uložené
stavebnej komisii prešetriť sťažnosť pani Dariny Hruštíncovej, Petrovice 570 na

nedostatky v byte. Stavebná komisia so starostom zistili, že ružica na sprche nie
je vhodná a pri plynovom kotly hadička, z ktorej kvapká voda je vlastne
prepúšťací ventil.
Uložené starostovi osloviť políciu, aby častejšie hliadka prešla lokalitu pod
Pláňami, starosta požiadal o častejšie hliadkovanie.
Oplotenie futbalového ihriska bolo opravené.
Ohľadom výrubu krovín pod vedením MR – dohoda s členmi DHZ Setechov
a DHZ Petrovice, že v jesenných mesiacoch spravia brigádu a kroviny vyrúbu.
Parkovanie popri ceste – občania, ktorí majú odstavené autá pri ceste boli
upozornení na odstránenie áut.
Riešenie situácie na ceste II. triedy – starosta odovzdal petíciu správcovi
komunikácie SSC Žilina. Obci bol doručený list, kde konštatovali, že:
„Vybudovanie odbočovacieho pruhu, ani chodníka v predmetnom úseku cesta
I/10 sa nenachádza v jej pláne bežnej údržby ani investičnej príprave. IVSC
Žilina v súčasnosti nedisponuje informáciou od dopravnej polície, že by mal byť
dotknutý úsek cesta I/10, úsekom častých dopravných nehôd. Zmenu
dopravného značenia určuje cestný správny orgán, na základe
predchádzajúceho súhlasu dopravenej polície. Otázky súvisiace sa
autobusovými zastávkami nie je kompetentný riešiť správca komunikácie.
Vybudovanie, označenie a prípadné osvetlenie prechodu pre chodcov
v uvedenom úseku cesty má v kompetencii riešiť OcÚ Petrovice v spolupráci
s dopravnou políciou.“ No v tomto sa SSC mýli, obec Petrovice nemá žiadne
kompetencie, nakoľko cesta nie je v katastrálnom území obce Petrovice, ale
v katastrálnom území mesta Bytča. Starosta požiada primátora mesta Bytča
o riešenie problematiky na úseku cesty I/10.
K bodu 5.:
Účtovníčka obce Daniela Blašková predložila poslancom rozbor hospodárenie
za I. štvrťrok 2017. Plnenie na strane príjmov rozpočet 855371,- €, upravený
rozpočet 891427,- €, skutočnosť 288003,94 €, t.j. 32%. Na strane výdavkov
rozpočet 642871,- €, upravený 664751,- €, skutočnosť 176821,54 €, t.j. 27%.
Poslanci po objasnení niektorých položiek rozbor o hospodárení za I. štvrťrok
2017 schválili.
Hlasovanie za Brynzdiar Roman, Caránek Patrik, Hlavoň Štefan, Chlebina
Štefan, Harvancová Zuzana, Mikoláš Jaroslav, Žídek Pavol, Hulín Martin, Kubica
Jozef. Proti 0, zdržal sa hlasovania 0.
Poslanci zobrali na vedomie rozpočtové opatrenia 2/2017 a 3/2017.
Účtov níčka obce predložila poslancom Správu z auditu účtovnej závierky, kde
audítorka konštatovala, že obec Petrovice konala v súlade s požiadavkami

zákona o rozpočtových pravidlách a správu z auditu konsolidovanej účtovnej
závierky, kde audítorka nenašla nesprávnosti v konsolidovanej výročnej správe.
Poslanci správy zobrali na vedomie.
K bodu 6.:
Kontrolórka obce predložila Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017. Poslanci
OZ plán schválili.
Hlasovanie za Brynzdiar Roman, Caránek Patrik, Hlavoň Štefan, Chlebina
Štefan, Harvancová Zuzana, Mikoláš Jaroslav, Žídek Pavol, Hulín Martin, Kubica
Jozef. Proti 0, zdržal sa hlasovania 0.
K bodu 7.-8.:
- Starosta obce pán Anton Pláňavský informoval poslancov o spustení
kanalizácie, že občania sa už môžu pripájať na kanalizáciu.
Ďalej informoval o postupe prípravných prác na rekonštrukciu KD projekt
„Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu
v obci Petrovice“ Je nutné opätovne schváliť zámer a výšku maximálneho
celkového spolufinancovania projektu vo výške 26 600,- €.
Starosta predložil návrh na určenie vývesných plôch pre voľby do VÚC –
plocha oproti rod. domu 68, plocha pred KD, plocha pred predajňou
Coop Jednota, plocha v Setechove na otoči.
Informoval poslancov o príprave osláv SNP na Magaloch 27.8.2017.
Informoval poslancov o termínoch zasadnutí OZ na II. polrok 2017 –
13.9.2017 a 13.12.2017.
- Poslanec pán Jaroslav Mikoláš poukázal na parkovanie pri ceste v dolnej
časti obce, pani Ometáková parkuje vrak auta, priestor by sme mali
okolikovať a dať retiazky, aby tam neparkovali, lebo to špatí vstup do
obce. Ďalej sa zaujímal o úpravu priestorov okolo futbalového ihriska.
Pred ZŠ by bolo dobré zabudovať zábradlie z bezpečnostných dôvodov.
Starosta obce – pani Ometáková bola upozornená na nutnosť odstrániť
vrak, občania Z.Valchoň a M.Hlavoň majú záujem na skrášlení
priestranstva, dať obrubníky a vysypať kameňom, nainštalovať nejaké
lavičky aby priestranstvo oproti ich rod. domom skrášlili. Obec bude
nápomocná pri úprave priestorov pod kontajnermi na separovaný zber,
tieto priestranstvá chceme všetky spevniť. Poslanci súhlasia s úpravou
priestranstva. Hlasovali: za Brynzdiar Roman, Caránek Patrik, Hlavoň
Štefan, Hulín Martin, Chlebina Štefan, Harvancová Zuzana, Žídek Pavol.
Proti 0, zdržal sa Mikoláš Jaroslav, Kubica Jozef.
Úpravu priestorov po skládkach materiálu na kanalizáciu – firmy po
ukončení prác na kanalizácií priestory upravia. Priestor pri krčme upravili
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za to, že mohli materiál skládkovať na tom priestranstve, obec neplatila
túto úpravu. Na priestore parkujeme vlečku, ak nájdeme náhradný
priestor, zábradlie by sa tam mohlo namontovať.
Poslanec pán Jaroslav Mikoláš – nesúhlasí s tým, aby keď upravia občania
na dolnom konci priestor, tam potom parkovali.
Poslanec pán Roman Bryndziar – cesta v Setechove do Štiavnika je
v dezolátnom stave, je nutné ju opraviť, zohnať finančné prostriedky na
opravu. Taktiež v Setechove občania často cestu rozkopávajú, či platia za
rozkopanie cesty. A taktiež parkovanie pri bytovke, niektorí obyvatelia
bytovky začali vytvárať parkoviská okolo bytovky a je to škaredé. Na
parkovisku parkujú autá bez značiek.
Starosta obce – na cestu v Setechove má snahu získať finančné
prostriedky v MAS aj z iných zdrojov. Tieto skutočnosti sú v rozpracovaní.
Rozkopové povolenia sa dávajú, no niektorí občania rozkopávajú cestu
bez povolenia, čiže na čierno. O vytváraní parkovísk nemáme informácie.
Poslanec pán Štefan Chlebina – ďakuje starosti a všetkým, ktorí sa
podieľali na príprave a realizácií oblastnej hasičskej súťaže na
futbal.ihrisku. Pri príprave mal drobné nedorozumenia s majiteľom
reštaurácie pánom Keblúškom, ale potom sa všetko vysvetlilo.
Poslanec pán Martin Hulín – ďakuje za účasť na brigáde Deň zeme,
a ďakuje za spoluprácu pri organizovaní MDD v MŠ. Mrzí ho, že niektorí
občania rozprávajú, že jeho manželka, ktorá bola hlavný organizátor mala
zisk z predaja gulášu a piva. Všetky zarobené peniaze sú pre ZRPŠ pri MŠ.
A s pánom Keblúškom mal tiež nezhody, chcel by všetko riadiť.
Starosta obce – zatiaľ všetky podujatia, ktoré sa robili na ihrisku, pokiaľ
boli s pánom Keblúškom vopred pripravené nebol problém. Všetko je to
o komunikácii. Pán Keblúšek povedal, že nemá problém spolupracovať
pri organizovaní podujatí.

Po vyčerpaní príspevkov dal starosta hlasovať za ukončenie diskusie.
Hlasovanie za Brynzdiar Roman, Caránek Patrik, Hlavoň Štefan, Hulín Martin,
Chlebina Štefan, Harvancová Zuzana, Mikoláš Jaroslav, Žídek Pavol, Kubica
Jozef. Proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 9.: Návrh na uznesenie predložila pani Zuzana Harvancová.
Hlasovanie za Brynzdiar Roman, Caránek Patrik, Hlavoň Štefan, Hulín Martin,
Chlebina Štefan, Harvancová Zuzana, Mikoláš Jaroslav, Žídek Pavol, Kubica
Jozef. Proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 10.: Starosta obce pán Anton Pláňavský – poďakoval poslancom
a hosťom za účasť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

...................................................
Ing.Anton Pláňavský, starosta obce
Overovatelia:
Štefan Chlebina

................................................

Jaroslav Mikoláš

...............................................

Uznesenie
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Petrovice, 14.6.2017
Uznesenie č. 232/2017
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie
správu starostu obce o plnení úloh z minulého zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 233/2017
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 2/2017.
Uznesenie č. 234/2017
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 3/2017.
Uznesenie č. 235/2017
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie
správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2016.
Uznesenie č. 236/2017
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie
Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
k 31.12.2017.
Uznesenie č. 237/2017
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie prípravu osláv SNP na
Magaloch 27.8.2017.
Uznesenie č. 238/2017
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie termíny zasadnutí OZ
v druhom polroku 2017 – 13.9.2017 a 13.12.2017.
Uznesenie č. 239/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje rozbor hospodárenia za I.
štvrťrok 2017.
Uznesenie č. 240/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje zámer podania žiadosti
o poskytnutie NFP k projektu „Zníženie energetickej náročnosti obecného
úradu a kultúrneho domu v obci Petrovice“ v zmysle výzvy na predkladanie

žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, kód výzvy OPKZPPO4-SC431-2017-19, prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové
hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičná priorita 4.3 Podpora
energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie
z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných
budov a v sektore bývania, špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri
prevádzke verejných budov.
Uznesenie č. 241/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje spolufinancovanie projektu vo
výške 5% z oprávnených výdavkov v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, kód výzvy OPKZP-PO4SC431-2017-19, prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové
hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičná priorita 4.3 Podpora
energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie
z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných
budov a v sektore bývania, špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri
prevádzke verejných budov.
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
uvedeného v EUR z celkových oprávnených výdavkov uvedených v EUR, ako aj
výšku neoprávnených výdavkov o ktoré bola znížená výška celkových
oprávnených výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie
je: 26 600,- bez DPH v EUR.
Uznesenie č. 242/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice berie na vedomie nevyhnutnosť
realizácie aktivít potrebných k príprave projektu a podaniu žiadosti, ktoré sú
v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 neoprávneným
výdavkom, a to: konzultačná činnosť, vypracovanie žiadosti, verejné
obstarávanie a odborný autorský dozor.
Uznesenie č. 243/2017
Obecné zastupiteľstvo Petrovice poveruje starostu obce na právne úkony na
zabezpečenie všetkých činností smerujúcich k podaniu žiadosti o NFP k výzve
na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku,
kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19, prioritná os 4. Energeticky efektívne
nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičná priorita 4.3
Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania
energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane

verejných budov a v sektore bývania, špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby
energie pri prevádzke verejných budov.
Uznesenie č. 244/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky na II. polrok2017.
Uznesenie č. 245/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice určuje vývesné plochy pre voľby do VÚC
2017 - plocha oproti rod. domu 68, plocha pred KD, plocha pred predajňou
Coop Jednota, plocha v Setechove na otoči.

...................................................
Ing.Anton Pláňavský, starosta

Overovatelia:
Štefan Chlebina

................................................

Jaroslav Mikoláš

................................................

