Obec Petrovce - Obecný úrad, Petrovce č. 89. 094 31 Hanušovce nad Topľou_
Číslo: 22/17-3 /2015

Zápisnica
zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 02.12.2015.
Prítomní : Podľa prezenčnej listiny. ( poslanci p. Hliboká Čurliková, p. Poliaková, p, Čurlik, p.
Rozkoš a p. Jenčo, HK obce p. Peter a zapisovateľka – p. Adamová )
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Otvorenie.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania.
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
Prejednanie a schválenie úpravy rozpočtu na rok 2016.
Prejednania návrhu a schválenie rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019.
Prejednanie a schválenie dodatku č.1 k:
a.) VZN č. 001/2015 o dani z nehnuteľnosti za kalendárny rok 2016.
b.) VZN č. 004/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území
obce Petrovce na rok 2016.
Zoznámenie s obsahom listu audítora zaslaného starostovi obce Petrovce po vykonaní auditu účtovnej
závierky.
Prejednanie a schválenie postupu a spôsobu vysporiadania pozemkov pod školským ihriskom.
Informácia o podpísaní Dodatku č. 1 k Dohode o uznaní záväzku zo dňa 31.12.2015 medzi obcou
Petrovce a Správou a údržbou ciest Prešovského samosprávneho kraja.
Udelenie odmien poslancom OZ Petrovce za rok 2016.
Prejednanie žiadosti.
Rôzne
Diskusia.
Návrh na uznesenie.
Záver.

1.) Rokovanie riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Miroslav
Bobrik.
2.) Za overovateľov zápisnice boli zvolení p. Andrej ČURLIK a p. Rastislav ROZKOŠ, do
návrhovej komisie bola zvolená pani Mgr. Anna HLIBOKÁ ČURLIKOVÁ a p. Anna POLIAKOVÁ.
Za zapisovateľku bola určená pani Emília ADAMOVÁ.
3. ) Ing. Ján JENČO navrhol doplniť bod 11. o časť „ prejednanie odmeny HK obce“.
Navrhnutý program bol schválený všetkými prítomnými poslancami.
4. ) Pri kontrole plnenia uznesenia bolo konštatované, že uznesenie z predchádzajúceho
zasadnutia bolo splnené.
5. ) Starosta obce informoval poslancov OZ, že úprava sa dotýka časti rozpočtu Tarifné platy,
nakoľko pri príprave rozpočtu na rok 2016 sme nepočítali s úpravou miezd pedagogickým
pracovníkom. P Adamová upresnila, že sa bude táto úprava dotýkať miezd pedagogických
pracovníkov MŠ a ŠK. Presnú čiastku dokáže vyčísliť po zúčtovania miezd za mesiac november.
Celková suma by sa mala pohybovať niekde na úrovni cca. 1 500,-€. Po tomto objasnení poslanci

OZ jednomyseľne schválili úpravu rozpočtu na rok 2016 na platy MŠ a ŠK po reálnom vyčíslení
zúčtovania miezd za mesiac november 2016.
6.) Starosta obce objasnil potrebu zmien oproti Návrhu rozpočtu na rok 2017 v časti „Tarifné
platy“, nakoľko pri príprave návrhu opomenul tento navýšiť o predpokladané výdaje na
pracovníkov obsluhy ČOV. Návrh rozpočtu s predneseným doplnením bol poslancami OZ
jednomyseľne schválený.
7.) Bez pripomienok a jednomyseľne boli schválené dodatky číslo 1 k VZN č. 001/2015 o dani
z nehnuteľnosti za kalendárny rok 2016 a k VZN č. 004/2015 o miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady na území obce Petrovce na rok 2016.
8.) Prítomných zoznámil starosta obce s obsahom listu audítora, ktorý poslanci OZ zobrali na
vedomie.
9.) Starosta obce Ing. Miroslav Bobrik oboznámi prítomných, že v uplynulých dňoch,
v prítomnosti pánov Andreja Čurlika a Rastislava Rozkoša, navrhol Ing. Michalovi Peterovi spôsob
vysporiadania spornej hranice jeho pozemkom a obecným. Ponúkol Ing. Peterovi možnosť
vysporiadať tieto vzťahy tým, že sa ujme vysporiadania pozemkov pod areálom školského ihriska,
kde preukázateľné náklady s touto službou, budú hradené obcou. Ing. Michalovi Peterovi, ako
protihodnota za túto službu, pripadne časť susediaceho pozemku, ktorý je už majetkom obce a to
vo výmere podielu, ktorý na parcelách pod školským ihriskom vlastní jeho matka. Ing. Michal Peter
k uvedenému doplnil, že tento podiel v uplynulých dňoch získal na základe darovacej listiny.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo spôsob a postup vysporiadania pozemkov pod
školským ihriskom.
10.) Starosta obce podal informáciu o skutočnosti, že 30.09.2016 podpísal Dodatok č. 1
k Dohode o uznaní záväzku zo dňa 31.12.2015 medzi obcou Petrovce a Správou a údržbou PSK.
Uvedeným dodatkom došlo k zmene termínu zhotovenia úpravy povrchu vozovky z pôvodného
termínu 30.09.2016 na termín nový, ktorým je 31.08.2017. Zároveň pripomenul, že Dodatok č.1
Dohody je riadne zverejnené na stránke obce. Poslanci OZ túto informáciu zobrali na vedomie.
11.) Ing. Ján JENČO navrhol HK obce Petrovce, v súlade so zákonom, schváliť mesačnú odmenu
vo výške 30% mesačného platu hlavného kontrolóra obce. Poslanci OZ tento návrh jednomyseľne
schválili. Starosta obce v ďalšom odovzdal poslancom odmeny v súlade so schválenými zásadami
odmeňovania poslancov v obci Petrovce.
12.) Poslanci OZ prejednali žiadosť MS SČK o poskytnutie dotácie k zvyšovaniu a rozvoju
spoločenských a kultúrnych hodnôt vo výške 700,-€ a túto jednomyseľne schválili.
Po diskusii poslanci jednomyseľne schválili dotáciu vo výške 500,-€ ZO SZPB, s určením na
prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt, rozvoj vzdelania a ochranu životného prostredia.
V ďalšom poslanci prejednali žiadosť pani Márie ČURLIKOVEJ o odkúpenie pozemku KN-E č.
536/3, ktorý je zapísaný na LV 258. Žiadateľka vo svojej žiadosti uviedla, že predmetná parcela
bola v minulosti vo vlastníctve rodiny jej manžela a i ona sa o jej udržiavanie starala spoločne so
svojím manželom. Starosta obce k tomu poznamenal, že nakoľko je táto parcela vo vlastníctve
obce a na LV nie je jednoznačne uvedený titul a čas nadobudnutia, bude tieto skutočnosti
potrebné preveriť na katastrálnom úrade. Zároveň súhlasil s tým, že sa uvedenej úlohy ujme. Na
základe uvedeného, poslanci OZ požiadali starostu obce, aby k zabezpečeniu objektívneho
rozhodnutia OZ v súčinnosti so žiadateľkou, vykonali overenie titulu a termínu nadobudnutia
uvedenej parcely do majetku obce Petrovce na Katastrálnom odbore Okresného úradu Vranov nad
Topľou a zhromaždili ďalšiu písomnú agendu k preukázaniu vlastníckych práv potomkov po rodine
Šofrankovej.

13.) pán ČURLI sa informoval, kedy bude zriadené SIPO na platby za stočné. Starosta obce mu
odpovedal, že po niektorých nejasnostiach a hlavne nedostatočných informáciách zo strany
Slovenskej pošty, táto služba bude definitívne zabezpečená od 1. januára 2017.
Pani POLIAKOVÁ sa informovala o stave riešenie „hajenky“. K uvedenému starosta obce uviedol,
že v priebehu uplynulých dní bol z vedenia Štátnych lesov vyrozumený o skutočnosti, že bola
zadaná úloha o spracovanie nového znaleckého posudku, nakoľko pôvodný stratil právoplatnosť
a že akonáhle bude tento spracovaný, mala by prebehnúť etapa vlastného odpredaja obci.
14.) Diskusia prebiehala priebežne, počas jednania o jednotlivých bodoch programu.
15. ) Pani Anna HLIBOKÁ ČURLIKOVÁ zoznámila prítomných s prijatým uznesením, ktorého
body boli prijímané priebežne počas jednania o jednotlivých bodoch programu.
16.) V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a všetkých vyzval k aktívnej účasti pri
rozsvietení stromčeka a na Mikulášskej slávnosti, v nedeľu 4.12.2016 o 16.00 hod. pre kultúrnym
domom.

V Petrovciach dňa 06.12.2016

Ing. Miroslav BOBRIK
starosta obce

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

