Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Petrovice, konaného dňa
16.7.2018
Prítomní: Ing.Anton Pláňavský starosta,
Brynzdiar Roman, Caránek Patrik, Harvancová Zuzana, Hlavoň Štefan,
Hulín Martin, Chlebina Štefan, Mikolá Jaroslav, Žídek Pavol.
Daniela Blašková zapisovateľka.
Ospravedlnená neprítomnosť: Kubica Jozef.
Hostia: Levková Mária, Bejšovcová Anna, Krajčiová Elena, Hulínová Dagmar,
Hulínová Lenka, Mokryšová Anna, Dvoráková Jana, Štefanides Peter.
Program: 1.Otvorenie zasadnutia.
2.Určenie overovateľov zápisnice.
3.Voľba návrhovej komisie.
4.Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena
5.Riešenie situácie v Základnej škole s materskou školu Petrovice
9.Diskusia.
10.Návrh na uznesenie.
11.Záver.
Na mimoriadne zasadnutie OZ boli poslanci pozvaní telefonicky. 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, Žídek Pavol. Proti 0,
zdržal sa hlasovania 0.
K bodu 2.: Za overovateľov zápisnice boli schválení Bryndziar Roman, Caránek
Patrik. Hlasovanie: za Brynzdiar Roman, Caránek Patrik, Hlavoň Štefan, Chlebina
Štefan, Harvancová Zuzana, Mikoláš Jaroslav, Hulín Marti, Žídek Pavol. Proti 0,
zdržal sa hlasovania 0.
K bodu 3.: Do návrhovej komisie boli zvolení Chlebina Štefan, Mikoláš Jaroslav,
Hlavoň Štefan. Hlasovanie: za Brynzdiar Roman, Caránek Patrik, Hlavoň Štefan,
Chlebina Štefan, Harvancová Zuzana, Mikoláš Jaroslav, Hulín Martin, Žídek
Pavol. Proti 0, zdržal sa hlasovania 0.

K bodu 4.:
Starosta obce predložil na schválenie Zmluvu o zriadení vecného pre
oprávneného z vecného bremena je SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina.
Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
strpieť verejný vodovod vybudovaní v rámci stavby „Rozšírenie vodovodu
Petrovice“. Jedná sa o pozemky v k.ú. Petrovice parc. EKN 4107/1 na dolnom
konci obce, pripojenie 4 nových domov. Poslanci Zmluvu o zriadení vecného
bremena schválili a splnomocnili starostu jej podpísaním.
Hlasovanie: za Brynzdiar Roman, Caránek Patrik, Hlavoň Štefan, Chlebina
Štefan, Harvancová Zuzana, Mikoláš Jaroslav, Hulín Martin, Žídek Pavol. Proti 0,
zdržal sa hlasovania 0.
K bodu 5. a 6.:
Starosta obce informoval poslancov OÚ, že mimoriadne zastupiteľstvo zvolal na
základe zlej finančnej situácie v ZŠ. Konštatoval, že ZŠ sa dostala do zlej
finančnej situácie v dôsledku neustáleho znižovania sa počtu žiakov v ZŠ.
Poslancom OÚ predložil správu o hospodárení ZŠ ako i zoznam dlžnej čiastky ZŠ
ku dňu 30.6.2018
Dlh na odvodoch za rok 2017
12 618,56
Predexekučná výzva VšZP
9 040,62
Penále poisťovňa
1 615,12
Nedoplatky poisťovniam 04. - 06.2018
22 110,84
SPP – nedoplatok plyn
3 542,Mzdy, odvody, odstupné, preplatená dovolenka, 34 864,74
fin. prostriedky nad rámec rozpočtu 7-12.2018
SPOLU

83 791,88

Starosta obce zároveň predložil i návrh „ozdravného“ riešenia situácie v ZŠ od
1.7.2018 do 31.12.2018. Informoval, že OÚ nemá v úmysle zatvoriť ZŠ ale
zároveň konštatoval, že musí zabrániť opakovanému zadlžovaniu ZŠ. Dlžnú
čiastku ktorá vznikla zlyhaním manažmentu ZŠ v minulosti uhradí OÚ, úpravou
(navýšením) plánovaného rozpočtu, ale zároveň bude dôsledne kontrolovať
plnenie „ozdravných“ opatrení v ZŠ. V prípade nedodržania týchto opatrení
v školskom roku 2018/2019 pristúpi k personálnym zmenám vo vedení ZŠ.
Starosta obce požiadal poslancov OÚ, ako i členov školskej rady, aby podávali
občanom obce pravdivé informácie o situácií v ZŠ . Zároveň oznámil, že

uhradením uvedenej dlžnej čiastky ZŠ sa OÚ dostane do situácie, že nebude
môcť realizovať niektoré plánované aktivity v obci.
Pán Gužík Štefan – správca farnosti Petrovice, prosí poslancov a starostu, aby
nepristúpili k zrušeniu školy a zachovali jej celistvosť.
Pani Levková Mária – riaditeľka školy – škola sa stala dlžníkom v poisťovniach,
t.j. neboli odvádzané odvody za zamestnancov, nedostatok finančných
prostriedkov vznikol znížením počtu detí v ZŠ, čím poklesol prísun finančných
prostriedkov. Situáciu riešila spolu starostom a Radou školy a pristúpila
k ozdravným opatreniam – zníženie stavu zamestnancov v Základnej škole.
Nezbavuje sa zodpovednosti, opatreniami, ktoré urobila by sa mali optimálne
riešiť vzniknutú situáciu. Žiaľ počet detí v ZŠ klesá tým, že rodičia zapisujú deti
do škôl v Bytči.
Pani Hulínková Lenka – predsedníčka Rady školy – situáciu riešili 2x na
zasadnutiach Rady školy. V ZŠ bola prezamestnanosť, opatrenia ku ktorým
prikročila pani riaditeľka by mali pomôcť ku stabilizácií. Pokiaľ opatrenia
nebudú dodržané, Rada školy dá návrh na odvolanie riaditeľky školy.
Poslanci skonštatovali, že dofinancovanie školy musí OcÚ urobiť na úkor
niektorých rozpočtovaných aktivít a nájsť v rozpočte finančné prostriedky.
Zatiaľ nechcú pristúpiť k rušeniu školy, je potrebné sledovať dodržiavanie
ozdravných opatrení, sledovať počet zapísaných žiakov a pri zostavovaní
rozpočtu na rok 2019 nastaviť optimálne financovanie ZŠ s MŠ. Vzniknutá
situácia nastala zlyhaním manažmentu školy, čo sa už nemôže opakovať. Škola
má tiež vlastné prostriedky z príspevkov na pobyt detí v materskej škole
a školskom klube detí. Navrhujú tieto poplatky upraviť od 1.9.2018 – v MŠ
ostáva poplatok pre celodenný pobyt dieťaťa v MŠ 10,-€/mesiac, polovičný
pobyt dieťaťa v sume 7,-€/mesiac, poplatok za dieťa do 3 rokov celodenný
pobyt dieťaťa v MŠ 15,-€/mesiac, polovičný pobyt dieťaťa do 3 rokov 10,/mesiac. V ŠKD výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou školského klubu detí na 7,- €/mesiac. Táto úprava tvorí
dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016. Hlasovanie: za Brynzdiar Roman, Caránek
Patrik, Hlavoň Štefan, Hulín Martin, Chlebina Štefan, Harvancová Zuzana,
Mikoláš Jaroslav, Žídek Pavol. Proti 0, zdržal sa 0.
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. Proti 0,
zdržal sa 0.

K bodu 10.: Návrh na uznesenie predložil pán Chlebina Štefan.
Hlasovanie za Brynzdiar Roman, Caránek Patrik, Hlavoň Štefan, Hulín Martin,
Chlebina Štefan, Harvancová Zuzana, Mikoláš Jaroslav, Žídek Pavol. Proti 0,
zdržal sa 0.
K bodu 11.: Starosta obce pán Anton Pláňavský – poďakoval za účasť na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

...................................................
Ing.Anton Pláňavský, starosta obce
Overovatelia:
Roman Bryndziar

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

Patrik Caránek

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

Uznesenie
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Petrovice, 16.7.2018
Uznesenie č. 299/2018
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie správu o vzniknutej situácií
v Základnej škole s materskou školu Petrovice, dofinancovanie ZŠ s MŠ musí
OcÚ úpravou rozpočtu na rok 2018.
Uznesenie č. 300/2018
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie ozdravné opatrenia
vykonané v ZŠ s MŠ Petrovice.
Uznesenie č. 301/2018
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie správu predsedníčky Rady
školy.
Uznesenie č. 302/2018
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie vyjadrenie Mgr.Gužíka
Štefana, farára farnosti Petrovice.
Uznesenie č. 303/2018
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie vyjadrenia poslancov OZ
k vzniknutej situácií v ZŠ s MŠ Petrovice.
Uznesenie č. 304/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného
bremena pre SEVAK, Bôrická cesta 1960, Žilina.
Uznesenie č. 305/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje dodatok č. 1 k VZN 4/2016
o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom
klube detí. S účinnosťou od 1.9.2018

...................................................
Ing.Anton Pláňavský, starosta
Overovatelia:
Roman Bryndziar

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

Patrik Caránek

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