Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Petrovice, konaného dňa 7.3.2018
Prítomní: Ing.Anton Pláňavský starosta,
Brynzdiar Roman, Caránek Patrik, Harvancová Zuzana, Hlavoň Štefan,
Hulín Martin, Chlebina Štefan, Mikolá Jaroslav.
Jozefa Šípková kontrolórka, Daniela Blašková zapisovateľka.
Ospravedlnená neprítomnosť: Kubica Jozef, Žídek Pavol.
Hostia: Makyňa Milan st., Makyňa Štefan.
Program: 1.Otvorenie zasadnutia.
2.Určenie overovateľov zápisnice.
3.Voľba návrhovej komisie.
4.Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
5.Stanovisko kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Petrovice za rok
2017.
6.Schválenie Záverečného účtu Obce Petrovice za rok 2017 a
Výročnej správy Obce Petrovice za rok 2017.
7.Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky obce za rok 2017.
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 rokovania verejné.
K bodu 1.: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných poslancov
a hostí privítal starosta obce pán Anton Pláňavský. Prítomní poslanci schválili
predložený program rokovania.
Hlasovanie: za Brynzdiar Roman, Caránek Patrik, Hlavoň Štefan, Chlebina
Štefan, Harvancová Zuzana, Mikoláš Jaroslav, Hulín Marti. Proti 0, zdržal sa
hlasovania 0.
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, Hulín Marti. Proti 0,
zdržal sa hlasovania 0.
K bodu 3.: Do návrhovej komisie boli zvolení Harvancová Zuzana, Hulín Martin,
Caránek Patrik.

Hlasovanie: za Brynzdiar Roman, Caránek Patrik, Hlavoň Štefan, Chlebina
Štefan, Harvancová Zuzana, Mikoláš Jaroslav, Hulín Martin. Proti 0, zdržal sa
hlasovania 0.
K bodu 4.:
Na predchádzajúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva bolo uložené
starostovi obce zvolať stretnutie pána Keblúška Dušana s občanmi, ktorí sa
sťažovali na zábrany na ceste, ktoré pán Keblúšek umiestnil. Starosta stretnutie
zvolal, pán Keblúšek sa odmietol stretnutia zúčastniť. Taktiež na mieste bola
zisťovať skutočnosti stavebná komisia. Starosta obce písomne vyzval pána
Keblúška, aby odstránil zábrany z účelovej komunikácie. Pán Keblúšek
odpovedal listom, že pozemok je v jeho výlučnom vlastníctve a zábrany
neodstráni. Starosta ho opätovne vyzval na preukázanie výlučného vlastníctva,
kde pán Keblúšek odpovedal, že už vlastníctvo preukázal predtým, že nebude
neustále niečo preukazovať. Dokumenty, ktoré pán Keblúšek predložil
nepreukazujú, že pozemok CKN 1201/1 je v jeho výlučnom vlastníctve. Pokiaľ
pán Keblúšek neodstráni zábrany, situácia sa bude musieť riešiť právnou
cestou.
K bodu 5.:
Hlavná kontrolórka predložila poslancom stanovisko hlavného kontrolóra
k Záverečnému účtu Obce Petrovice za rok 2017 – odporúča Záverečný účet
Obce Petrovice schváliť bez výhrad.
K bodu 6.:
Starosta obce predložil poslancom návrh záverečného účtu Obce Petrovice za
rok 2017. Prebytok hospodárenia 5805,80 použiť na rekonštrukciu miestnych
komunikácií. Poslanci Záverečný účet Obce Petrovice za rok 2017 bez výhrad
schválili.
Hlasovanie: za Brynzdiar Roman, Caránek Patrik, Hlavoň Štefan, Chlebina
Štefan, Harvancová Zuzana, Mikoláš Jaroslav, Hulín Martin. Proti 0, zdržal sa
hlasovania 0.
Starosta obce predložil Výročnú správu Obce Petrovice za rok 2017, ktorú bez
výhrad schválili.
Hlasovanie: za Brynzdiar Roman, Caránek Patrik, Hlavoň Štefan, Chlebina
Štefan, Harvancová Zuzana, Mikoláš Jaroslav, Hulín Martin. Proti 0, zdržal sa
hlasovania 0.
K bodu 7.: Kontrolórka pani Šípková Jozefína predložila správu kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2017. Poslanci správu zobrali na vedomie.

K bodu 8.-9.:
- Zasadnutia OZ sa zúčastnili občania pána Makyňa Milan a Makyňa Štefan,
ktorí informovali poslancov o rozširujúcich sa krovinách a burinách na
pozemku nad multifunkčným ihriskom v Setechove. Občania ich
upozorňujú, že majú buriny zlikvidovať oni, ale pozemok nie je v ich
vlastníctve. Starosta prisľúbil, že zistíme či je pozemok a majiteľ bude
vyzvaný na odstránenie krovín a burín. Pán Makyňa poukázal na zlý stav
miestnej komunikácie na Chaláne a vyvieranie vody na miestnej
komunikácie. Na 2 miestach v Setechove je nebezpečný výjazd na hlavnú
cestu, či by bolo možné umiestniť na tieto miesta dopravné zrkadlá.
O nutnosti opraviť cestu na Chaláne sa vie, podľa možnosti opravu
budeme realizovať a zrkadlá zakúpime a po dohode s majiteľmi
pozemkov na ktorých budú umiestnené ich nainštalujeme.
- Starosta obce informoval poslancov o verejnom obstarávaní projekt
„Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu
v obci Petrovice .“ dňa 17.1.2018, komisia na základe jedntolivých
návrhov na plnenie kritérií vybrala uchádzača SOAR sk, a.s., Pri Rajčianke
49, Žilina.
- Starosta informoval o úprave miestnych komunikácií v obci po výstavbe
kanalizácie a vodovodu. Obec preinvestovala už 82625,43 €. V tomto
roku ešte treba doasfaltovať ostatné plochy. Na tieto práce si obec musí
zobrať úver z Prima banka Slovensko vo výške 78540,-€. Z celkového
objemu financií na opravy ciest SEVAK vyfinancoval cca 70% a obec musí
vyfinancovať ostávajúcich 30%. Hlavná kontrolórka dala kladné
stanovisko k žiadosti o poskytnutie úveru, ktoré poslanci zobrali na
vedomie. Poslanci schválili prijatie úveru vo výške 78540,84
poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s. Žilina.
Hlasovanie: za Brynzdiar Roman, Caránek Patrik, Hlavoň Štefan, Hulín
Martin, Chlebina Štefan, Harvancová Zuzana, Mikoláš Jaroslav. Proti 0,
zdržal sa 0.
- Starosta informoval o založení Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov
na Slovensku v našej obci. Predseda – Anežka Hrtánková, podpredseda
Mária Beniačová, hospodár Helena Starovská.Navrhuje ročný príspevok
na činnosť organizácie 500,-€. Poslanci príspevok schválili.
Hlasovanie: za Brynzdiar Roman, Caránek Patrik, Hlavoň Štefan, Hulín
Martin, Chlebina Štefan, Harvancová Zuzana, Mikoláš Jaroslav. Proti 0,
zdržal sa 0.

- Starosta obce predložil poslancom žiadosť pána farára Gužíka Štefana
o prenajatie kaplnky v Setechove Rím.kat.cirkvi. Poslanci schválili
prenájom kaplnky v Setechove pre Rímsko-katolícku cirkev na 10 rokov,
s ročným nájmom 1,-€.
Hlasovanie: za Brynzdiar Roman, Caránek Patrik, Hlavoň Štefan, Hulín
Martin, Chlebina Štefan, Harvancová Zuzana, Mikoláš Jaroslav. Proti 0,
zdržal sa 0.
- Územná organizácia DPO SR Bytča – žiadosť o finančnú výpomoc pri
zabezpečení územných kôl hry PLAMEŇ 2018 – poslanci schválili
príspevok 50,- €.
- Andrej Záhradník, Petrovice 9 – žiadosť o pridelenie obecného
nájomného bytu, poslanci žiadosť zobrali na vedomie.
- Michaela Kormanová, Petrovice 90 - žiadosť o pridelenie obecného
nájomného bytu – poslanci žiadosť zobrali na vedomie.
- Lukáš Makyňa, Setechov 356, Petrovice – žiadosť o pridelenie obecného
nájomného bytu – poslanci žiadosť zobrali na vedomie.
- Martin Malobický, Malá Bytča 173, Bytča – zmluva o zriadení vecného
bremena na parc.E-KN 4107/1 (C-KN č. 1207), ktoré spočíva v práve
oprávneného uložiť inžinierske siete – prípojka rozšírenia verejného
vodovodu a kanalizačnej prípojky v rozsahu línie vyznačenej v GP č.
47353210-15/2018 a následne strpieť potrebné úkony pri jej údržbe,
oprave, rekonštrukcií a modernizácií. Jedná sa o cestu na dolnom konci
obce, pripojenie 4 novostavieb na verejnú kanalizáciu a vodovod.
Hlasovanie: za Brynzdiar Roman, Caránek Patrik, Hlavoň Štefan, Hulín
Martin, Chlebina Štefan, Harvancová Zuzana, Mikoláš Jaroslav. Proti 0,
zdržal sa 0.
- Starosta predložil poslancom list zo Žilinského samosprávneho kraja –
odstúpenie anonymného listu. Poslanci list zobrali na vedomie.
- Poslanec Hulín Martin – poďakoval za pridanie kontajnerov na triedený
odpad na hornom konci obce.
- Poslanec Bryndziar Roman – Urbár Setechov ponúka zabezpečenie
materiálu na vybudovanie novej autobusovej čakárne v Setechove, práce
by vykonali pracovníci z OcÚ.
- Poslanec Hlavoň Štefan – členovia DHZ si svojpomocne zatepľujú garáž
na auto. Pán Sopóci Róbert im oznámil, že si môže na garáž pristaviť
miestnosť. Poslanci s „nadstavbou“ nesúhlasia.
- Termín zasadnutia OZ 13.6.2018
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. Proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 10.: Návrh na uznesenie predložila pani Harvancová Zuzana.
Hlasovanie za Brynzdiar Roman, Caránek Patrik, Hlavoň Štefan, Hulín Martin,
Chlebina Štefan, Harvancová Zuzana, Mikoláš Jaroslav. Proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 11.: Starosta obce pán Anton Pláňavský – poďakoval za účasť na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva a prítomným ženám zablahoželal k MDŽ.

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

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

Jaroslav Mikoláš

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

Uznesenie
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Petrovice, 7.3.2018
Uznesenie č. 265/2018
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie
informatívnu správu o riešení sťažností občanov na umiestnenie zábran na
účelovej komunikácií pánom Keblúškom Dušanom.
Uznesenie č. 266/2018
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Petrovice za rok
2017.
Uznesenie č. 267/2018
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 9/2017 z 4.12.2017, 10/2017 z 29.12.2017.
Uznesenie č. 268/2018
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Petrovice za rok 2017.
Uznesenie č. 269/2018
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie
informatívnu správu o verejnom obstarávaní projekt „Zníženie energetickej
náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu v obci Petrovice .“
Uznesenie č. 270/2018
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie
informatívnu správu o rekonštrukcií miestnych komunikácií.
Uznesenie č. 271/2018
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie
súhlasné stanovisko hlavnej kontrolórky k žiadosti o poskytnutie úveru na
dofinancovanie opravy a modernizácie miestnych komunikácií vo výške
78540,84 €.
Uznesenie č. 272/2018
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie
žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu - Andrej Záhradník, Petrovice 9.
Uznesenie č. 273/2018

Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie
žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu - Michaela Kormanová,
Petrovice 90 .
Uznesenie č. 274/2018
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie
žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu - Lukáš Makyňa, Setechov 356,
Petrovice
Uznesenie č. 275/2018
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie
odstúpený list zo Žilinského samosprávneho kraja.
Uznesenie č. 276/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje bez výhrad Záverečný účet
Obce Petrovice za rok 2017.
Uznesenie č. 277/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje bez výhra Výročnú správu
Obce Petrovice za rok 2017.
Uznesenie č. 278/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje prijatie úveru vo výške
78540,84 € poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom
Hodžova 11, Žilina na opravu a modernizáciu miestnych komunikácií v obci
Petrovice.
Uznesenie č. 279/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje
príspevok MO Jednoty dôchodcov Petrovice na činnosť 500,-€/rok.
Uznesenie č. 280/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje
príspevok 50,- € na hry Plameň pre Územná organizácia DPO SR Bytča.
Uznesenie č. 281/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje
prenájom kaplnky v Setechove – pre Rímsko-katolícku cirkev, zastúpená
Farským úradom Petrovice, doba prenájmu 10 rokov, za sumu prenájmu 1,€/rok.

Uznesenie č. 282/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje
zmluvu o zriadení vecného bremena pre oprávneného z vecného bremena
Martin Malobický, Malá Bytča 173, Bytča – parc.E-KN 4107/1 (C-KN č. 1207),
ktoré spočíva v práve oprávneného uložiť inžinierske siete – prípojka rozšírenia
verejného vodovodu a kanalizačnej prípojky v rozsahu línie vyznačenej v GP č.
47353210-15/2018 a následne strpieť potrebné úkony pri jej údržbe, oprave,
rekonštrukcií a modernizácií– vecné bremeno spočíva v práve oprávneného
uložiť inžinierske siete – prípojka rozšírenia verejného vodovodu a kanalizačnej
prípojky.
Uznesenie č. 283/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice poveruje
starostu obce vypracovať a podpísať nájomnú zmluvu s Rímsko-katolíckou
cirkvou.

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

Overovatelia:
Štefan Chlebina

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

Jaroslav Mikoláš

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

