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

Zápisnica
z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa
21.01.2019
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľky, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
5. Prejednanie a schválenie úpravy Územného plánu obce Petrovce.
6. Prejednanie zabezpečenie kultúrno spoločenských akcií.
7. Prejednanie a schválenie zástupcu zriaďovateľa za člena rady školy pri Základnej škole
a Materskej škole v Petrovciach
8. Prejednanie žiadosti a sťažnosti.
9. Rôzne
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce Ing. Ján Jenčo
2. Za zapisovateľku bola určená pani Bc. Anna Gajdošová, za overovateľov zápisnice boli
zvolení pani Mgr. Anna Hliboká Čurliková a pán Vladimír Poliak. Do návrhovej komisie boli
zvolení pani Kvetoslava Velčková a pani Mgr. Mária Vargová.
3. Program rokovania OZ bol poslancami jednomyseľne schválený.
4. Pri kontrole plnenia predchádzajúceho uznesenia body boli splnené v plnom rozsahu.
5. Starosta obce Ing. Ján Jenčo informoval prítomných o zmene Územného plánu obce a o
zmluve s p. Bednárom, ktorý nám prepracováva ÚP. Prítomným poslancom názorne zvýraznil
na mape zmenenú a rozšírenú hranicu intravilánu obce Petrovce, taktiež zdôraznil účelovosť
tohto rozšírenia. Je potrebné osloviť majiteľov okolitých pozemkov a v prípade súhlasu
majiteľov pozemkov s ich výmenou za stavebné pozemky na terajších JPÚ v časti obce
Petrovce. Zmeny sa zapracujú p. Bednárom do Územného plánu. OZ schvaľuje zmeniť
funkčnú rozvojovú lokalitu z bývania rodinných domov na bývanie v malopodlažných
bytových domoch s podmienkou súhlasu vlastníkov pozemkov. Za hlasovali všetci prítomní
poslanci.
6.

V bode prejednanie a zabezpečenie kultúrno spoločenských akcií starosta predložil
predbežný návrh.
1. Medzinárodný deň žien bol naplánovaný na 9.3.2019. Za hlasovali všetci
poslanci. No boli predovšetkým za zmenu doterajšieho občerstvenia za oživenie a
spestrenie. Mgr. Anna Hliboká Čurliková dala návrh zakúpenia lístkov do divadla v
Košiciach, alebo do ľadového kráľovstva, no pre všetky ženy v Petrovciach by to
bolo nemožné. Starosta navrhoval divadlo Kladzany, ktoré poslanci jednomyseľne
schválili.
2. Medzinárodný deň matiek, dňa 12.05.2019 v KD v Petrovciach. O spestrenie
programu sa pričinia deti z MŠ a ZŠ a domácej speváckej skupiny Herlica. Obecný
úrad spolu s MS SČK rovnako ako po minulé roky prispejú domácimi koláčmi a
občerstvením.

3. Náučno poznávací výlet s deťmi ZŠ v mesiaci jún do Seredi, alebo na Slavín, či
Strečno a navštívenie pamätníka francúzskym vojakom pri Žiline. V spolupráci s MO
SZPB, navrhol p. starosta a za boli všetci prítomní poslanci.
4. Deň deti a Juniáles bude spojená akcia na dňa 02.06.2019 v areály školy spoločne
so spoluprácou MS SČK, ktoré zabezpečí občerstvenie , DHZ - ukážky hasičskej
techniky, PZ Lipiny – občerstvenie, guláš, beseda a učitelia ZŠ a MŠ Petrovce,
spestria deťom chvíle o bohatý program (hry, súťaže). Dopravné ihrisko zabezpečí
OcÚ Petrovce. Následne dofinancuje školu v prírode, kde sa tohto roku zúčastnia aj
žiaci našej školy na dňa 04.06.2019. Poslanci OZ schválili jednomyseľne.
5. Folklórny festival FS Oblík 2. ročník, kde obec Petrovce participuje spolu s FS
Oblík v Hanušovciach n/T v spolupráci s p. Jaroslavom Muchom ako vedúcim
súboru. Deň akcie je 16.06.2019 na futbalovom ihrisku v Hanušovciach n/T.
Rozvíjanie a zachovávanie kultúry schválili všetci poslanci.
6. Výstup na Oblík s TJ Sokol, Vranov nad Topľou - v spolupráci s OcÚ Petrovce
naplánovaný na 23.06.2019. Schválili jednomyseľne všetci poslanci.
7. Futbalový turnaj 10. ročník a „dzeň mačanky“ 3. ročník ako spoločnej akcie
naplánovanej na dňa 28.07.2019 v areály školy v Petrovciach. Spolupráca s MS SČK,
športovcami a obecným úradom. Jednomyseľne schválili všetci poslanci.
8. Jánošíkove dni Terchová 2019 – Akcia organizovaná MS SČK a OCÚ Petrovce
a je naplánovaná na 03.08.2019, jednomyseľne schválená poslancami.
9. 47. ročník Mierových slávností pod Lysou. Nastalo premenovanie na
„Partizánske chodníčky“ pri príležitosti SNP. Z premenovaním názvu Mierových
slávností a novými organizačnými pokynmi boli oboznámený a súhlasili
jednomyseľne všetci poslanci. Zmenené budú aj organizačné pokyny na „Partizánske
chodníčky“, ktoré budú upresnené na jednotlivých OZ. Starosta navrhoval pochod na
Zlatu Baňu, v sobotu je beseda z predstaviteľmi SZPB a večerné premietanie filmu p.
Vladimírom Poliakom. Hlavný program bude v nedeľu 11.8.2019.
10. Stretnutie s jubilantmi a novonarodenými deťmi naplánovaná akcia na
17.11.2019 v sále Kultúrneho domu obce Petrovce. Schválili jednomyseľne všetci
poslanci.
11. Slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka, Mikuláš akcia naplánovaná na
6.12.2019 o 18.00 hod. V KD Petrovce s detským programom, ktorý pripravia
učiteľky MŠ a ZŠ scénkou pripravenou spoločne s cirkevným zborom. Financovanie
darčekov obecným úradom schválili jednomyseľne všetci poslanci.
12. Rozlúčka zo starým rokom 2019 a privítanie nového roka 2020. Akcia
organizovaná MS SČK dňa 31.12.2019 v sále KD Petrovce. Schválili všetci poslanci.
Materiálne a technické zabezpečenie jednotlivých akcií sa dohodnú na jednotlivých
OZ, ktoré budú predchádzať jednotlivým podujatiam.
7.

Prejedanie a schválenie zástupcu zriaďovateľa za člena rady školy pri Základnej
škole
v Petrovciach. Tu bolo schválené odvolanie zástupcov z funkcie v rade školy MŠ a ZŠ p. Rastislava
Rozkoša a p. Mgr. Anny Poliakovej a delegovanie nových členov a to poslanci navrhovali za zástupcu
zriaďovateľa rady školy pri Základnej škole v Petrovciach p. Mgr. Annu Hlibokú Čutlikovú a za
zástupcu zriaďovateľa člena rady školy pri Materskej škole v Petrovciach p. Mgr. Máriu Vargovú.
Poslanci jednomyseľne schválili.

8. V bode žiadosti a sťažnosti bolo prejednané:
- žiadosť p. Ing. Juraja Baloga ohľadom neuzatvorenia Zmluvy o vecnom bremene, za ktoré žiadal
odplatu. Bola mu odoslaná odpoveď.
- Obec Petrovce je členom Občianskeho združenia pri FS Oblík, tu sa schválila jednomyseľne
čiastka členské na rok 2019 v sume 500€.
- žiadosti o príspevok na ples PZ Lipiny a činnosť PZ Lipiny podal p. Ivan Gdovin ako predseda PZ
Lipiny, bolo jednomyseľne schválené 30 € na ples a 300 € na činnosť organizácie.
9. V bode rôzne p. starosta informoval prítomných poslancov o JPÚ, ktoré prebiehajú v našej obci.
Starosta oboznámil poslancov, že nastala zmena štatutára, tým rada musela pristúpiť k odvolaniu
predchádzajúceho p. starostu z postu člena. Dňa 30.1.2019 bude verejná schôdza o 10. 00 hod
k JPÚ. Znaleckým posudkom bola určená cena pozemkov na 3,39€ za m2.
- plánuje sa rokovanie so zástupcom firmy, ktorá dodala kompostéry.
- 5.2.2019 je plánovaná Kolaudácia ZŠ a MŠ v Petrovciach.

- nastane aj zmena v odpadovom hospodárstve, do domácností sa budú dodávať vrecia na separáciu
odpadu, aby aj naša obec mohla byť zaradená do vyhovujúcej triedy a s percentuálne väčšou
separáciou, aby sme mali menší poplatok za odpad. Starosta oboznámi ľudí s kompostovaním v
kompostéroch, ktoré budú dodávané do každej domácnosti.
- Starosta vyhlásil výberové konanie na miesto riaditeľky MŠ v Petrovciach, z dôvodu ukončenia
doby funkcie riaditeľky MŠ p. Ľudmily Rozkošovej.
- Návrh činnosti hlavného kontrolóra p. Jána Petera. – Ján Peter predniesol činnosť za rok 2018.
Fyzická kontrola na mieste za r. 2018 hlavne kontrolná činnosť sa zamerala na dodržiavanie zákonov,
VZN, dodržiavanie pravidiel vedenia pokladne, plnenie uznesení za r. 2018. Za uplynulé obdobie
neboli zistené žiadne nedostatky ani porušenia fyzickej disciplíny. Správu hlavného kontrolóra
poslanci OZ berú na vedomie a zároveň schvaľujú Návrh plánu hlavného kontrolóra na rok 2019
jednomyseľne.
- Odmena poslancom sa jednomyseľne schválila poslancami OZ podľa zásadách odmeňovania
poslancov z roku 2015 stanovené na 700€ ročne. O navyšovaní sa neuvažuje.
10. Pani Mgr. Anna Hliboká Čurlíková oboznámila prítomných s prijatým uznesením.
11. Zasadnutie ukončil starosta obce a poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí.

V Petrovciach 21.01.2019

Overovatelia:

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

Ing. Ján Jenčo
starosta obce

