Obec Petrovce - Obecný úrad, č. 89. 094 31 Hanušovce nad Topľou______________

Číslo: 22/13-4 /2015

Zápisnica
z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 12.02.2016.
Prítomní : Podľa prezenčnej listiny. ( všetci poslanci, HK obce a zapisovateľka )
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania.
Prejednanie a schválenie dokumentu „ Program rozvoja obce Petrovce na roky 2015 – 2022“
Prejednanie a schválenie „Plánu kultúrno spoločenských akcii na rok 2016“
Prejednanie a schválenie „ Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015“.
Informácia o stave kolaudácie „Kanalizácie a ČOV Petrovce“ a výsledkoch kontroly vykonanej dňa
10.02.2016 Riadiacim orgánom pre operačný program Životné prostredie pri MŽP SR.
8. Prejednanie a schválenie platu starostu obce
9. Diskusia.
10. Návrh na uznesenie.
11. Záver.
1.) Rokovanie riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Miroslav Bobrik.
2.) Za overovateľov zápisnice boli zvolení pani Mgr. Anna POLIAKOVÁ a pán Rastislav ROZKOŠ, do
návrhovej komisie bola zvolená pani Mgr. Anna HLIBOKÁ ČURLIKOVÁ a pán Ing. Ján JENČO. Za
zapisovateľku bola určená pani Anna GAJDOŠOVÁ.
3. ) Starosta obce navrhol doplniť návrh programu o ďalší bod Prejednanie a schválenie Domového
poriadku pre bytový dom s jeho zaradením, ako bod 8. a ostatné body návrhu posunúť o jedno miesto nahor.
Takto doplnený program jednania OZ bol všetkými prítomnými poslancami schválený.
Následne bolo prejednané plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ s konštatovaním, že tieto
sú priebežne plnené.
4.) V úvode diskusie k tomuto bodu vystúpil Ing. JENČO, ktorý uviedol potrebu rozšírenia
navrhovaných protipovodňových aktivít o ďalšie dve opatrenia. 1. Vybudovanie suchého poldra nad obcou,
oproti stavbe „Dvojlesovňa“ k zachytávaniu prívalových vôd a 2. Vykonanie protieróznych opatrení
smerujúcich k zamedzeniu zosuvu pôdy nad cintorínom a následne na rodinné domy pod ním.
Mgr. Hliboká Čurliková uviedla, či namiesto plánovanej klasickej regulácie potoka, by nebolo
vhodnejšie riešiť ochranu pred vyliatím potoka úpravou jeho brehov a následnou výsadbou drevín na jeho
spevnenie. Priklonila sa k návrhu, vybudovať suchý polder a vykonanie protieróznych opatrení v časti
cintorína. Zároveň uviedla, že v minulosti sme mali negatívne skúsenosti s prívalovými vodami
z jednotlivých stráni v okolí obce. Pripomenula, že Petrovský potok je považovaný alebo označovaný ako
potok osobitného významu, predovšetkým ako potencionálny zdroj pitnej vody pre prípadne obdobia sucha.
Pán Čurlik sa taktiež s uvedenými opatreniami stotožnil, ale upozornil, že hrádza a teda i nádrž, ak
chceme, aby mala dostatočnú kapacitu pre zadržanie prívalových vôd mala by sa budovať vyššie v úseku
„Pod jabloňami“.
Mgr. Poliaková sa stotožnila s vybudovaním záchytnej nádrže.
Starosta obce upresnil, že regulácia potoka je zahrnutá v zmluve o dielo so zhotoviteľom kanalizácie
a ČOV firmou DÚHA a. s. a ak túto reguláciu odobria príslušné kompetentné orgány a obec na ňu bude
mať prostriedky, tak sa bude môcť zrealizovať. V tomto prípade neexistuje presne stanovený termín.
K príspevku p. Čurlika uviedol, že v tomto momente neriešime miesto výstavby, ale hovoríme o potrebách

výstavby suchého poldra z hľadiska budúcej protipovodňovej ochrany. Zároveň ale uviedol, že ak by sa
mala stavať nejaká hrádza a následne nádrž na vodu, tak okrem protipovodňových opatrení by mala spĺňať
i ďalšie požiadavky ako napríklad, protipožiarna nádrž, rezervoár vody na umele zasnežovanie. Stotožnil sa
i so zapracovaním protieróznych opatrení v priestoroch cintorína.
V závere diskusie k tomuto bodu boli sformulované úpravy v dokumente „ Program rozvoja obce
Petrovce na roky 2015 – 2022“ :
1. Na strane 9. tab.3 „Infraštruktúra a občianska vybavenosť obce“, pri kanalizácii škrtnúť „NIE“
a napísať „ÁNO“.
2. V časti Priorita 3: Environmentálna oblasť, Opatrenia 3.1. Protipovodňová ochrana doplniť nové
opatrenia:
3.1.2. Vybudovanie suchého poldra – záchytnej nádrže. Celková predpokladaná hodnota 150000,-€;
3.1.3. Vybudovanie protieróznych opatrení v časti „Banisko“. Celková predpokladaná hodnota
100000,-€;
Navrhované zmeny boli poslancami OZ jednomyseľne schválené.
5. Pri diskusii k bodu „Plánu kultúrno spoločenských akcii na rok 2016“ Ing. Jenčo sa informoval, či do
plánu nebude zahrnutá akcia „Výstup na Oblík“. Na uvedenú otázku reagoval starosta obce Ing. Bobrik, že
uvedená akcia nie je jeho prioritou a preto túto akciu do Návrhu plánu kultúrne spoločenských akcii na rok
2016 nezapracoval. Vyzval však prítomných poslancov, že ak majú záujem a chcú sa spolupodieľať na jej
príprave a zabezpečení, majú možnosť. Doplnil, že v tomto prípade sa vlastne jedná o akciu organizácie
„Sokol Vranov nad Topľou“. Mgr. Hliboká Čurliková navrhla, že ak to nie je vyložene akcia obce
a zabezpečuje ju niekto iný, aby sme vytvorili vlastnú akciu s výstupom na niektorý vrchol Slanských hôr.
K pôvodne navrhnutým opatreniam:
1. oslavy „Dňa žien“ - 13.03.2016
2. oslavy „ Dňa matiek“ – 08.05.2016
3. oslavy „Dňa detí“ spojené s Juniálesom - 05.06.2016
4. Futbalový turnaj na Anny – 24.07.2016
5. 44. ročník „Mierových slávnosti pod Lysou“ – 07.08.2016
6. Deň „mačanky“ – 24.09.2016
7. Stretnutie s jubilantmi a rodičmi detí narodených v roku 2016 - 27.11.2016
8. Slávnostné zapálenie vianočného stromčeka – Mikuláš – 04.12.2016
9. Rozlúčka s rokom 2016 a vítanie nového roku 2017 – 31.12.2016 / 01.01.2017
K uvedeným bodom starosta obce navrhol, na základe požiadaviek poslancov, doplniť na mesiac
október akciu: „Výstup na niektorý z vrcholov Slanských hôr“
Takto doplnený „Plán kultúrne spoločenských akcii na rok 2016“ schválili poslanci OZ jednomyseľne.
6. V tomto bode poslanci OZ prejednali a jednomyseľne schválili „ Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce za rok 2015“.
7. Starosta obce Ing. Bobrik informoval prítomných o priebehu vykonanej kontroly Riadiacim orgánom
pre operačný program Životné prostredie pri MŽP SR s konštatovaním, že vykonávaná kontrola prebiehala
bez komplikácii, s potrebou doplnenia niektorých údajov a splnenia niektorý požiadaviek, nie zásadného
charakteru. Všetky požiadavky vznesené na obec sa v tomto momente javia ako splniteľné. K samotnej
skúšobnej prevádzke uviedol, že táto by mohla byť spustená koncom mesiaca február, respektíve začiatkom
mesiaca marec.
Na otázku Mgr. Poliakovej, či do zhotovenej kanalizácie sa bude odvádzať i dažďova voda odpovedal
starosta obce, že nie a že s takou alternatívou sa nepočítalo a ani nepočíta.
Pán Čurlik pripomenul potrebu prijať opatrenia na zabránenie pretekania prívalovej vody po ceste od
skládky cez komunikáciu III. triedy do areálu ČOV. Na uvedené odpovedal starosta obce, že bude riešiť
v súčinnosti so SÚC okresu Vranov nad Topľou a následne zabezpečiť vykopanie a úpravu priekopy
a zhotovenie mosta na prístupe k ČOV.
8. V tomto bode poslanci bez pripomienok a jednomyseľne schválili Domový poriadok pre bytový dom, tak
ako bol predložený správcom bytového domu.
9. V úvode starosta obce zoznámil poslancov OZ s novelou Zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest s uvedením, že terajšie znenie zákona jasne
stanovuje nárok na základný plat starostu obce a poslanci v súlade s § 4 ods. 2 môžu tento plat navýšiť až
o 70%. V závere vyzval poslancov, aby v rámci tejto kompetencie prerokovali a jasne stanovili úpravu platu
starostu obce, nakoľko pri nástupe mu bolo schválené navýšenie o 11%. Na uvedené Mgr. Poliaková

navrhla navýšiť plat starostovi obce v súlade s uvedeným ustanovením zákona o 15 % od 01.03.2016.
Prednesený návrh bol prítomnými poslancami jednomyseľne schválený.
10. V rámci diskusie starosta obce informoval o zabezpečení volieb do NR SR dňa 05.03.2016
s konštatovaním, že vo volebnej komisií je nahlásených politickými stranami 15 členov. Za zapisovateľku
volebnej komisie bola určená pani Anna Gajdošová. Ubezpečil, že doposiaľ boli splnené všetky úlohy
kladené na obec a že všetky úlohy s hladkým priebehom volieb budú splnené.
V ďalšom informoval o potrebe rozhodnúť o kúpe alebo vrátení rozhlasovej ústredne, ktorú už niekoľko
mesiacov máme v skúšobnej prevádzke zapožičanú spoločnosťou MK-HLAS Sabinov. Nakoľko sa už zo
spoločnosti informovali o výsledku nášho rozhodnutia. Vyzval poslancov k prijatiu definitívneho stanoviska.
Zároveň pripomenul, že touto skutočnosťou sme sa zaoberali už na zastupiteľstve v decembri 2015. V tejto
súvislosti pripomenul, že táto ústredňa má oproti pôvodnej mnoho ďalších praktických funkcii. Umožňuje
informovať obyvateľov obce i formou SMS v rámci mobilných operátorov na našom trhu, obsluhu je možno
zabezpečiť v prípade nevyhnutností a pri mimoriadnych situáciách i mobilným telefónom a iné.
P. Čurlik v tejto súvislosti uviedol, že napriek prísľubu sa mu do dnešnej doby, predovšetkým
z časových dôvodov nepodarilo nájsť výrobcu porovnateľnej techniky.
Po uvedených argumentoch poslanci jednomyseľne schválili zakúpenie rozhlasovej ústredne od
spoločnosti MK- HLAS Sabinov.
Ing. Jenčo predniesol sťažnosť p. Vargovej z č. 123 na zle upravenú priekopu pred jej domom po
výstavbe kanalizácie. Ďalej upozornil, že niektorí vlastníci pozemkov v obci nevykonávajú ich udržiavanie,
čo značne znepríjemňuje život občanom na susedných parcelách. Ako príklad uviedol pozemky susediace
s rodinnými domami súpisné č. 142 a 34.
Starosta obce ho ubezpečil, že úpravu priekom a ďalších priestranstiev po výstavbe kanalizácie bude
riešiť so zhotoviteľom v rámci reklamácii a zároveň ho ubezpečil, že ak sa mu nepodarí zabezpečiť údržbu
spomínaných pozemkov vlastníkmi, zabezpečí ich údržbu v starostlivosti OcÚ a následne bude vymáhať od
vlastníkov úhradu vzniknutých nákladov.
Mgr. Hliboká Čurlíková vystúpila so sťažnosťou na opakujúce sa problémy s voľne sa pohybujúcimi
psami, ktorí špinia na verejných priestranstvách. Všeobecne bolo skonštatované, že ak chceme úspešne
argumentovať pred majiteľmi týchto psov bude potrebné ich pohyb zadokumentovať fotografický.
P. Čurlik informoval, že sa predpokladá s uvoľnení príspevkov na financovanie projektov na výstavbu
multifunkčných ihrísk. V tejto súvislosti mu starosta odpovedal, že v súčasnej dobe už je pripravená
geodetická dokumentácia, ktorá má slúžiť na jednanie o vysporiadaní pozemkov pod ihriskom pri škole,
ktoré do dnešnej doby je v podielovom spoluvlastníctve občanov obce.
11. Mgr. Hliboká Čurliková opätovne prečítala jednotlivé body uznesenia, ktoré boli priebežne poslancami
OZ schvaľované, vždy na záver jednotlivých bodov programu.
12. V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil jednanie OZ.

V Petrovciach dňa 17.02.2016

Ing. Miroslav BOBRIK
starosta obce

Overovatelia zápisnice: ............................................
..............................................

