
Správa Rady MS Petrovec na obdobie rokov 2005- 2009 
 
Vážení spoluobčania! 
Koniec štvorročného mandátu Rady Miestneho spoločenstva Petrovec si 
vyžaduje správu o tom, čím sa petrovské vedenie zaoberalo, čo sa 
v pozorovanom období robilo a čo urobilo  a preto Vám, vážení Petrovčania, 
podávam o tom správu na posúdenie a zhodnotenie. 

Voľby členov Rady Miestneho spoločenstva Petrovec boli 2. októbra 
2005. O členstvo v Rade sa úhrnne uchádzalo 49 kandidátov. Na základe 
získaných hlasov Volebná komisia konštatovala, že za členov Rady boli zvolení 
nasledovní kandidáti: 

1. Pavel Križan, poľnohospodár, Martina Hrubíka 58 
2. Dipl. Ing. Ján Kolár,  Generála Štefánika 30/a 
3. Ján Brna, profesor, Jána Husa 17 
4. Dr. Ján Rybovič, Šafárikova 30/a 
5. Ing. Ondrej Benka, Zmaj Jovina 38 
6. Ján Lačok, hostinský,  Leninova 69 
7. Ján Triaška, poľnohospodár, Gen. Štefánika 14 
8. Dr. Vladimír Sýkora, Partizánska 70 
9. Pavel Marčok, profesor, Kulpínska  4 
10. Dr. Anna Boldocká-Ilićová, Kollárova 29 
11. Ján Benda, poľnohospodár, Lava Tolstého 27 
12. Vladimír Mega, remeselník, Jána Husa 27 
13. Vladimír Turan,  právnik, Turčianska 6 
14. Dipl. Ing. Juraj Andrášik, Bratislavská 18 
15. Vlastislav Urbanček, profesor, Leninova 49/a 
 

 



Rada sa konštituovala 17. októbra 2005 keď bol za jej predsedu zvolený Ján 
Brna a za podpredsedu Pavel Križan. Od toho 17. októbra a dodnes Rada mala 
38 zasadnutí. Hneď na začiatku mandátu boli vymenovaní predsedovia komisií, 
ktoré pri Rade pracujú. Funkcie, ktoré vykonávajú jednotliví členovia Rady, 
umožňovali, aby Rada vždy mala správne a presné informácie, čo pomohlo pri 
vynášaní správnych uznesení a pri realizovaní naplánovaného. Možno nie je od 
veci spomenúť aj tú okolnosť, že v tejto chvíli členmi Rady je aj národný 
poslanec v republikovom zhromaždení, predseda obce Petrovec, riaditelia 
viacerých ustanovizní a podnikov a  viacerí predsedovia a podpredsedovia 
športových klubov a združení. 

 Keďže spôsob rozdeľovania a trovenia prostriedkov zo samozdanenia bol 
určený pri samom vypisovaní samozdanenia, zaujaté bolo stanovisko, aby sa 
zachovala kontinuita v práci, vzhľadom na minulé zloženie Rady, čo bolo dobré 
rozhodnutie a nepredstavovalo žiaden problém, keďže sa do nového zloženia 
Rady dostalo aj 6 členov z predošlého zloženia. To znamenalo, že sa nebudú 
otvárať nové staveniská, ale sa dokončí už započaté. Keďže pri uvádzaní 
samozdanenia prioritnou investíciou bola výstavba kanalizácie, jasné je, že sa 
do vypršania samozdanenia najviacej investičných prostriedkov strovilo práve 
na tento účel. Keďže bolo samozdanenie dobrým podkladom pre získavanie 
prostriedkov konkurovaním na rôznych súbehoch, kľudne možno povedať, že 
v pozorovanom období prostriedky zo samozdanenia boli iba iniciálne 
prostriedky na zadovažovanie omnoho väčších prostriedkov. Takýto postoj si 
vyžadoval jestvovanie projektovo-technickej dokumentácie, ktorá sa 
vypracúvala na základe dlhoročného investičného plánu MS a na základe 
ročných plánov práce MS, ktoré Rada schvaľovala na svojich zasadnutiach, ako 
aj maximálne angažovanie sa tak členov Rady, ako aj  zamestnancov v MS.  

 



Okrem už spomenutej kanalizácie Rada MS „zdedila“ aj investíciu čistenia 
Begeja, ktorý bol opravdivou ekologickou bombou v dedine a svojim 
nepríjemným zápachom narúšal celkový dojem o Petrovci. Aj napriek mnohým 
kritikám, veľmi sťaženým podmienkam práce a  predĺženiu lehoty zakončenia 
prác, Begej, ako potenciálny zdroj rôznych chorôb, bol predsa len očistený 
a voda v ňom tečie.  

 
Analýzy vody, ktoré boli robené pred a po čistení Begeja poukazujú na to, že 

je vo vode aj o tisíckrát menej niektorých nebezpečných zložiek, ako ich bolo 
predtým. Konečne to, že Begejom v  súčasnosti plávajú ryby, je snáď 
najpresvedčivejší dôkaz, že je voda čistá. A to nie rybka-dve,   ale také 
množstvo rýb obsahuje voda v Begeji, že sa tu už organizovalo aj súťaženie 
v lovení  rýb a  na nešťastie, Begej začína byť zaujímavý aj  pre pytliakov!  

 



Petrovec bol v minulosti, okrem iného, známy podľa  pekných, 
rozkvitnutých, upravených parkoch v strede dediny a v blízkosti Begeja. 
Skutočnosť, že estetický výhľad centra dediny bol v minulých rokoch pre iné 
investície odsunutý do druhého plánu, Radu MS podnietilo k tomu, aby 
rozhodla o úprave troch parkov v strede Petrovca a to parku pred starou Štátnou 
školou, pred starým Tatranom a pred bývalou Hviezdou. Najprv sa upravil park 
pred školou. Súčasne s úpravou parku bežalo aj obkladanie svahov Begeja. 
Druhý v poradí bol upravený tzv. detský park. O potrebe takejto investície by sa 
dalo dlho hovoriť, no najlepšie o tom hovoria početní návštevníci, ktorí tu 
každodenne trávia svoj voľný čas. Pre úpravu tretieho parku (pred bývalou 
Hviezdou) je už prichystaná projektnovo-technická dokumentácia a s úpravou 
sa začalo pred niekoľkými dňami. Po jeho dokončení sa fakticky uzavrie jeden 
celok s potrebnými obsahmi pre oddych a rekreáciu a v značnej miere sa skrášli 
aj výhľad Petrovca. 

 
Petrovec mal prvý v okolí vystavaný Dom smútku. Po rokoch používania tento 
objekt, ktorý všetci navštevujeme, si vyžadoval určitú si opravu. Keďže sa na 
vypísanom súbehu o prostriedky pre tento účel mohlo uchádzať Miestne 
spoločenstvo, samozrejme, že sme nepremrhali šancu a že sme konkurovali. 
Nielenže sme tak zadovážili prostriedky pre opravu Domu smútku, ale zároveň 
aj na úpravu cintorína a parkoviska pri Dome smútku.  



 
Za získané prostriedky bola vykonaná oprava rovnej strechy na Dome smútku, 
urobený  nový vchod do kuchyne, objekt bol olíčený a urobené aj ďalšie menšie 
opravy. K cintorínu pribudla aj nová tehlová ohrada a vydláždené je aj 
parkovisko pri  Dome smútku. Týmto spôsobom miesto, z ktorého 
spoluobčanov vyprevádzame na večný odpočinok nadobudlo inakší, krajší 
a dôstojnejší výhľad, aký si naši zosnulí aj zaslúžili. 

 
 
Spomenutiahodné sú aj finančne menej náročnejšie investície a to preto, že sú aj 
ony Petrovčanom nápomocné a že im verne slúžia. Taký je napríklad prístrešok 
na autobusovej zastávke pri Vrbare, ktorý cestujúcim umožňuje ukryť sa pred 
nečasom. 
 



 
 

Ďalšia investícia, ktorú má na starosti Miestne spoločenstvo, je tribúna 
FK Mladosť. Objekt, ktorý bol vystavaný v tridsiatich rokoch minulého storočia 
bol už v pomerne schátralom stave a podrobnejšie analýzy ukázali, že  sa ho 
neopláca oprávať. Preto Rada rozhodla vystavať nový, moderný objekt, ktorý 
bude mať všetky potrebné obsahy, tak pre potreby FK Mladosť, ako aj pre 
divákov. Žiaľ, tribúna ešte stále nie je dokončená a netrpezlivo očakávame, že 
sa v započatých prácach bude pokračovať až do dokončenia.  

 
 



 
Ak ste sa prechádzali alebo športujete na otvorených športových terénoch  

ZŠ Jána Čajaka iste ste si všimli univerzálny terén pre volejbal a basketbal na 
ktorého povrchu je špeciálna gumená hmotou – tzv. tartan.  Bola to ďalšia 
investícia Miestneho spoločenstva Petrovec a cieľom bolo zlepšiť podmienky 
športovania a zmenšenie  úrazov. 

 
 
Ďaleko najväčšia investícia, ktorú viedlo toto zloženie Rady MS je 

športová hala pri ZŠ Jána Čajaka. Budova, ktorá vyrástla za necelých sedem 
mesiacov je tak projektovaná, aby slúžila potrebám základnej školy, ale zároveň 
aj všetkým klubom ktoré pracujú na území MS Petrovec. Špecifickosť školy je 
tá, že počíta veľa tried s menším počtom žiakov preto, lebo iba takto umožňuje 
každému dieťaťu jeho elementárne právo vyučovať sa v materinskej reči. 



Samozrejme, takéto rozdelenie si vyžaduje veľa vyučovacieho priestoru, 
ktorého doteraz škola nemala nadostač. Dostavaním športovej haly,  v ktorej sa 
našlo miesto aj pre ďalších šesť učební, sa konečne umožní  každému žiakovi, 
aby mal rovnaké podmienky pre prácu v škole. Športové kluby, ktoré v Petrovci 
pôsobia, zvádzali  opravdivý „boj“ o termíny pre tréningy svojho členstva. Stará 
telocvičňa bola každodenne využitá vyše 14 hodín tak školskými aktivitami, 
ako aj prácou klubov. Nová hala a stará telocvičňa umožnia klubom kvalitnejšiu 
prácu, ale zároveň sa tu uvoľní priestor aj pre tie kluby,  ktoré doteraz nemali 
možnosť trénovať, zvlášť v zimných mesiacoch. V tejto chvíli je hala iba 
čiastočne sprevádzkovaná (pracuje zhruba so štvrtinou svojich kapacít) hlavne 
pre nedostatok vybavenia. Očakáva sa, že sa časť prostriedkov zadováži do 
konca tohto roku. Ináč hala je už napojená aj na kanalizačnú sieť.  

 
 
Miestne spoločenstvo Petrovec v pozorovanom období nezabúdalo ani na 

každodenné,  možno na prvý pohľad menej povšimnuteľné, ale predsa veľmi 
dôležité investície prepotrebné pre normálny život každého dedinčana. Takými 
sú napríklad oprava chodníkov, kopanie pouličných odvodových jarkov, oprava 
pouličného osvetlenia atp. 



 
 
A napokon Miestne spoločenstvo Petrovec nezabudlo ani na svoje 

kancelárie. Priprávať silnú dokumentáciu pre súbehy, pre prácu Rady, chystať 
zasadnutia a inak pomáhať občanom,  sa nedalo na starom,  opotrebovanom 
počítači, ani na náradí zdedenom zo zborovne starej školy. Aj preto bol do 
miestností Miestneho spoločenstva Petrovec zadovážený kompletný nový 
nábytok vrátane počítačov a iného moderného elektronického vybavenia, ktoré 
umožňuje ľahšiu, rýchlejšiu a jednoduchšiu prácu služby.  Samozrejme,  ani na 
tieto účely sme netrovili prostriedky zo samozdanenia, ale sme ich žiadali a  aj 
dostali z vyšších inštancií.  

 



A z vyšších inštancií sú zabezpečené aj prostriedky na vypracovanie 
projektnovo-technickej dokumentácie pre odvodný kanál, na kúpu kosačky, 
viacúčelového stroja na čistenie chodníkov od snehu, na kúpu počítačov, 
sadeníc a ďalších potrebných vecí.  Väčšina z napočítaného je daná na 
používanie klubom a spolkom. Okrem hmotnej pomoci,  Miestne spoločenstvo 
Petrovec  bolo sprostredkovateľom pri zadovažovaní finančnej pomoci 
združeniam, kvôli zlepšeniu podmienok ich práce. 

 

 
 
Miestne spoločenstvo z prostriedkov samozdanenia sčasti financuje šport 

a kultúru v Petrovci. Z oblasti športu sa úhrnne financuje 7 klubov. Pri 
rozdeľovaní prostriedkov Rada dáva veľký dôraz na to, aby sa uctievalo 



rozhodnutie, že sa 30% dostátych prostriedkov má vyčleniť na prácu s mladými. 
Aj vďaka tomu majú všetky naše kluby svoje dorasty a práci s mladými venujú 
osobitnú pozornosť. O výchovnej stránke takéhoto postoja netreba zvlášť 
hovoriť. 

 
 

 



 
 

 
Kultúra má osobitné, čestné, miesto v šírení dobrého mena Petrovca. 

Okrem zachovávania obyčajou, tradícií a jazyka, spolky, združenia a inštitúcie, 
zaoberajúce sa kultúrou v Petrovci, sú veľmi uctievané a známe podľa toho,  že 
majú vízie, stále „hľadia dopredu“ a svojimi aktivitami a celkovou činnosťou sú 
vzorom pre ostatné prostredia. Ďakujúc nim a výsledkom takejto práce, 
Petrovec je strediskom kultúry dolnozemských Slovákov. 

Nezabudlo sa ani na tie združenia, ktoré nepatria do rámcov športu 
a kultúry. Jednorazovou finančnou pomocou sme sa snažili podporiť ich činnosť 



preto, že je ona nášmu Petrovcu nevyhnutne potrebná. V prvom rade tu myslím 
na Klub poľnohospodárov a  Hasičský spolok, samozrejme, nepodceňujúc 
význam ostatných združení. 

Petrovec má nadviazané partnerské vzťahy s mestom Martin a s inými 
mestami zo Slovenskej republiky. Po viacročnej družbe, vzťah medzi Martinom 
a Petrovcom sa tak prehĺbil, že dávno vyšiel z rámcov podpísanej partnerskej 
zmluvy. Petrovec dožíva Martin ako svojho staršieho brata,  ktorý mu je vzorom 
a ktorý mladšiemu bratovi vždy podáva  pomocnú ruku.  Ťažisko spolupráce sa 
z kultúry, športu a osvety čoraz viac presúva na hospodárstvo. Týmto spôsobom 
sa Rada snaží zastaviť ďalší disharmonický vývin dediny. Svedkami sme toho, 
že sa dosahujú mimoriadne výsledky na poli kultúry, v zachovávaní tradícií a  
v osvete, žiaľ hospodárstvo stagnuje, ba až zaniká a vlastne ono by malo čeliť 
všetkému ostatnému. Jeden z  takýchto pokusov je aj rekonštrukcia bývalého 
Remeselníckeho spolku a  založenie Podnikateľského a inovačného strediska, 
v ktorého zakladaní účinkovalo aj Miestne spoločenstvo Petrovec. Rozhodnutím 
Rady bola budova bývalého Remeselníckeho spolku ustúpená na používanie 
PIS, ale budova zostala aj naďalej vo vlastníctve Petrovca. Na tento spôsob je 
vlastne upravený ďalší objekt vo vlastníctve Miestneho spoločenstva Petrovec, 
ale sa zároveň zlepšili aj podmienky pre podnikanie.  

 

 



  
 

 
 
V marci minulého roku občania Petrovca vyhlasovali  nové, päťročné 

samozdanenie vedomí si toho, že bez vlastného vkladania sa značne spomalí 
ďalší rozvoj dediny, ba čo viac, hrozí nebezpečie, že bude v úplnosti zastavený. 
Dokončenie započatých a výstavba nových objektov, akým je bazén, 
dokončenie kanalizácie, rekonštrukcia chodníkov a vodovodnej siete, dlažbová 
úprava Ulice maršala Tita, odvádzanie povrchových vôd, dokončenie ciest, 
úprava parkov, príprava projektov a iné, sú záväzkom pre nás, ale aj pre nové 
zloženie Rady MS, ktoré si občania zvolia v novembri tohto roku. 

 
 



 
 

 
 
Plne vedomá toho, čo prevážilo, že sa občania Petrovca rozhodli pre nové 

samozdanenie, Rada MS začala s prípravou na výstavbu dlhoočakávaného 
bazénu v Petrovci. Vzhľadom na ťažkú ekonomickú situáciu v štáte tempo prác 
je nie taký,  aký by sme si želali, ale aspoň niečo na potešenie – takto získavame 
čas dôkladne si premyslieť o všetkom. Určená je lokalita bazéna, definuje sa 
výhľad a obsah celého areálu,  začalo sa s vypracovaním projektovo-technickej 
dokumentácie. Súčasne sa snažíme zadovážiť si prostriedky na vŕtanie studne 
pre potreby bazénov a taktiež sa uchádzame aj o prostriedky, potrebné na 
výstavbu bazéna.  



Nasledovné,  do čoho mieni zahryznúť Miestne spoločenstvo Petrovec je 
vymenenie vodovodného potrubia.  Petrovec si to konečne zaslúžil. 
Vypracovaná je súbehová dokumentácia pre zadováženie prostriedkov na 
vypracovanie katastra  podzemných inštalácií. Aby sme niečo vymenili, musíme 
zistiť, kde je zakopané. Je to prvý krok k tomu, aby sa mohla vypracovať 
dokumentácia pre  vymenenie azbestovo cementného potrubia za zdravšie, 
súčasnejšie. Iba tak zastavíme podozrenie na jeho neškodlivosť. 

Nové samozdanenie bolo pre toto zloženie Rady určitýmsi spôsobom  
potvrdením jej dobrej práce a vyjadrením dôvery v to, že sa prostriedky trovili 
účelove a vkladali ta, kde si to občania želali. 

Nakoniec údaj, že sa za tieto štyri roky na samozdanenie vyčlenilo zhruba 
37 miliónov dinárov a celkové príjmy MS boli zhruba 150 miliónov dinárov 
hovorí aj o tom, že niekto mal porozumenie pre potreby Miestneho spoločenstva 
Petrovec a financoval jeho rozvoj. To sú: ministerstvá Vlády Republiky Srbsko, 
Nacionálny investičný plán, Pokrajinská výkonná Rada a jednotlivé jej 
sekretariáty, Fond pre kapitálové vklady APV, Fond Belehrad-Bratislava, 
Slovenská republika a Obec Petrovec, za čo im patrí veľká vďaka Rady 
Miestneho spoločenstva Petrovec a všetkých Petrovčanov. 
 

Predseda Rady Miestneho spoločenstva  
Báčsky Petrovec 

Ján Brna 
 


	Ján Brna

