Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Petrovice, konaného dňa 11.9.2019
Prítomní: Ing. Anton Pláňavský starosta,
Roman Brynzdiar, Patrik Caránek, Michal Hlavoň, Štefan Hlavoň,
Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec, Miroslav Uriček.
Jozefa Šípková kontrolórka, Daniela Blašková.
Hostia: Bubliaková Renáta, Bubliak František.
Program: 1.Otvorenie zasadnutia.
2.Určenie overovateľov zápisnice.
3.Voľba návrhovej komisie.
4.Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
5.Rozbor hospodárenia OcÚ Petrovice za II. štvrťrok 2019.
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 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.- 3.: Za overovateľov zápisnice boli určení – Roman Bryndziar, Patrik
Caránek. Do návrhovej komisie boli zvolení – Michal Hlavoň, Štefan Chlebina,
Miroslav Uričko. Hlasovanie: Roman Bryndziar, Patrik Caránek, 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:
– vývoz BIO odpadu realizujeme prostredníctvom spoločnosti TT Žilina.
– starosta požiadal pána Chlebinu, aby vykonal opravu balkónov na
bytovke v Setechove, nakoľko niektoré balkóny už opravoval.
– oprava ciest sa bude robiť v spolupráci s cestármi v jesenných mesiacoch.

– oprava priekopy a cesty pri rod.dome pána Bubliaka – zástupca starostu
Roman Bryndziar zabezpečil bagristu pána Štefúna, ktorý v tomto týždni
a na budúci týždeň prehĺbi priekopu a uložia sa korýtka, na mieste sa
dohodne ďalší postup.
K bodu 5.: Rozbor hospodárenia za II. štvrťrok 2019 predložila účtovníčka obce
Daniela Blašková na strane príjmov rozpočet OcÚ 1440853,- €, upravený
1465947,- €, plnenie 551347,02 t.j. 38%. Škola na strane príjmov rozpočet
10000,- €, plnenie 12554,40 €, t.j.126%. Na strane výdavkov OcÚ plnenie
rozpočet 1212086,- €, upravený 1235794,- €, čerpanie 369822,71 €, t.j.30%,
škola rozpočet 238767,- €, upravený rozpočet 240153,- €, čerpanie 132725,80
€, t.j. 55%. Pripomienku k plneniu rozpočtu mal poslanec Štefan Chlebina,
ktorý namieta proti výstavbe altánku v areáli ZpS z dôvodu zbytočnosti, ďalej
stredisko služieb nemá príjmy. Starosta – altánok budú môcť využívať aj
občania a pre klientov ZpS je potrebný, nakoľko nemajú kde tráviť počas
pekných svoj dní čas. Stredisko služieb tvoria 3 zamestnanci obce, ktorý robia
drobné služby pre potreby obce, nemáme podnikateľskú činnosť. Poslanci
rozbor hospodárenia za II.štvrťrok 2019 schválili. Hlasovanie: za Roman
Bryndziar, Patrik Caránek, Michal Hlavoň, Štefan Hlavoň, Martin Hulín,
František Mravec Miroslav Uriček. Proti 0. Zdržal sa Štefan Chlebina.
Zároveň boli predložené poslancom rozpočtové opatrenia starostu obce č.
4/2019 úprava na strane príjmov 10906,- € na strane výdavkov 10906,- €,
rozpočtové opatrenie 5/2019 úprava na strane príjmov 23800,-€, na strane
výdavkov 23800,- €, rozpočtové opatrenie 6/2019 úprava na strane príjmov
12262,- €, na strane výdavkov 12262,- € /z toho 5000,- rozpočtuje škola jedná
sa o dotáciu na obedy zdarma pre deti v ZŠ a MŠ/, rozpočtové opatrenie 7/2019
úprava na strane príjmov aj výdavkov je 0,- upravili sa kódy zdroja na
transferoch na projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy OcU a KD.
Poslanci rozpočtové opatrenia starostu obce zobrali na vedomie.
K bodu 6.-7.:
- Petra Kočišíková, Petrovice 525 – žiadosť o pridelenie 3-izbového
obecného nájomného bytu.
- Alena Hrošová, Petrovice 71 – žiadosť o pridelenie 1-izbového obecného
nájomného bytu.

- Pavol Chalás, Petrovice 168 – žiadosť o odkúpenie pozemku – pozemok
EKN 3923 o výmere 72m2 je súčasťou pozemku na ktorom má pán Chalás
postavený rodinný dom a hospodárske budovy, pozemok užíva cca 60
rokov, nemal vedomosť, že tento je obecný. Pre obec je nepoužiteľný.
Poslanci schválili nadbytočnosť pozemku a jeho odpredaj ako vec
osobitného zreteľa.
Hlasovanie: Roman Bryndziar, Patrik Caránek, Michal Hlavoň, Štefan
Hlavoň, Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec Miroslav Uriček.
Proti 0. Zdržal sa 0.
- Poslanec Patrik Caránek – cez obec jazdia autá hlavne zo Štiavnika veľkou
rýchlosťou, bolo by dobré umiestniť značky na zníženie rýchlosti.
- Zástupca starosti Roman Bryndziar – cesty v Setechove okolo Jozefa
Kubicu je zničená prívalovými dažďami. Starosta – majitelia pozemkov
zahrnuli priekopu aby mali prístup na pozemok a voda sa vyliala
z priekopy a vymlela cestu. Priekopy sa budú musieť prehĺbiť a majitelia
pozemkov nemôžu svojvoľne dávať prekážky do priekop. Stavebná
komisia pôjde pozrieť problematické časti v Setechove.
- Poslanec Štefan Hlavoň – poďakovanie pánovi Marušákovi za úpravu
priestorov pri Agrofatre, kde sa otáča autobus.
- Starosta obce – informoval o postupe prác na rekonštrukcii kultúrneho
domu v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ
a KD“.
- Starosta obce – informoval o vykonaní náteru striech na budove
Základnej školy a na budove Materskej školy.
- Ďalšie zasadnutie OZ bude 13.12.2019.
- Po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta obce dal ukončiť diskusiu.
Hlasovanie: za Roman Bryndziar, Patrik Caránek, Michal Hlavoň, Štefan
Hlavoň, Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec Miroslav Uriček.
Proti 0. Zdržal sa 0.
K bodu 8.: Návrh na uznesenie predložil pán Štefan Chlebina.

Uznesenie poslanci schválili. Hlasovanie: za Roman Bryndziar, Patrik Caránek,
Michal Hlavoň, Štefan Hlavoň, Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec
Miroslav Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0.
K bodu 9.: Starosta obce pán Anton Pláňavský poďakoval poslancom a hosťom
za účasť a rokovanie ukončil.

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

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

Patrik Caránek

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

Uznesenie
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Petrovice, 11.9.2019

Uznesenie č. 66/2019
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie rozpočtové opatrenia
starostu obce č. 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019.
Uznesenie č. 67/2019
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie žiadosť o pridelenie 3izbového obecného nájomného bytu – Petra Kočišíková, Petrovice 525.
Uznesenie č. 68/2019
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie žiadosť o pridelenie 1izbovehé obecného nájomného bytu – Alena Hrošová, Petrovice 71.
Uznesenie č. 69/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje Rozbor hospodárenia za 2.
štvrťrok 2019.
Uznesenie č. 70/2019
Žiadosti občanov: odpredaj pozemku – Pavol Chalás, Petrovice 168
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje
a) trvalú prebytočnosť nehnuteľného majetku a to parcela EKN č. 3923,
ostatné plochy o výmere 72 m2, evidovaná na LV 619 v katastrálnom
území obce Petrovice.
b) v súlade §9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb o majetku obcí zámer predať
nehnuteľný majetok a to pracelu EKN č. 3923, ostatné plochy o výmere
72 m2 evidovaná na LV č.619 v k.ú.Petrovice, kupujúci Pavol Chalás,
Petrovice 168
c) spôsob jeho prevodu – odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov
v zmysle §9a, ods. 8, psím. e), zákona č. 138/1991 Zb o majetku obce.
d) Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa bude definované
a zverejnené v zákonnej lehote 15 dní pred schvaľovaní prevodu
obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke
obce.

Uznesenie č. 71/2019
Obecné zastupiteľstvo Petrovice ukladá stavebnej komisií zistiť stav priekop
v Setechove pri rodinnom dome Ivana Fupšu, na ulici novost.Ján Fupšo, Jozef
Chvalník.

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

Overovatelia zápisnice
Roman Bryndziar

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

Patrik Caránek

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

