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

Zápisnica

z 13. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného
dňa 7.2.2020

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program rokovania
1.Otvorenie.
2.Schválenie programu rokovania
3.Voľbanávrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4.Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
5.Prezentácia činností FS Oblík a DFS Oblíček
6.Prejednanie Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019 a schválenie
Návrhu kontrolnej činnosti HK obce na rok 2020.
7.Prejednanie a s chválenie Smernice o tvorbe a použití sociálneho fondu
8.Prejednaniea schválenie Zriaďovacej listiny DHZO
9.Prejednanie delegovania zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri ZŠ a MŠ
10.Informácia o obnove kultúrneho domu, dobudovanie pódia a prístrešku
11.Prejednanie a schválenie Plánu kultúrno-spoločenských akcií2020
12.Prejednanie žiadostí a sťažností
13.Rôzne
14.Návrh na uznesenie
15.Záver

1.Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ján Jenčo.
2. Poslanci schválili program rokovania OZ s doplnením o bod Informácia o JPÚ a zaradili ho
ako bod č.5, za hlasovali 4 poslanci.

3. Do návrhovej komisie boli zvolení pani Anna Pavlíková a pani Kvetoslava Velčková.Za
overovateľa zápisnice bola zvolená Mgr. M. Vargová. Za hlasovali 4 poslanci.Za
zapisovateľku bola určená Mgr. A. Hliboká Čurliková..
4. Pri kontrole plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia starosta konštatoval, že bolo
splnené.
5. V rámci bodu Informácia o JPÚ starosta obce konštatoval, že momentálne prebieha
lokalizácia pozemkov, asi 40 % parciel je už realizovaných, mnohí vlastníci si k sebe nenašli
partnera na výmer pozemku, v priebehu asi dvoch týždňov bude o tom informovať p. Ščepita,
aj o nových zásadách pri realizácii JPÚ.
Starosta obce informoval o možnosti odkúpenia pozemkov pre obyvateľov - p. Štofan, p.
Peterová, p. Orečný, p. Gajdoš, p. S. Gdovin,, p, J. Peter. P. J.Štofan povedal, že na verejnej
tabuli bol oznam o odpredaji pozemkov, ale doteraz sa to nezrealizovalo. Starosta informoval,
že boli pochybenia v administratívnych úkonoch, tieto sa musia po odsúhlasení poslancami
opraviť, starosta bude dotknutých informovať o cene, pôjde o odpredaj podľa osobitného
zreteľa.
6. Prezentácia činností FS Oblík a DFS Oblíček –starosta obce informoval, že p. J. Mucha,
vedúci FS Oblík a Oblíček sa ospravedlnil, ale poskytol Plán činností a prezentácie na rok
2020, poslanci berú na vedomie, bude sa to zohľadňovať pri poskytovaní dotácie pre FS.
7. Prejednanie Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019 a
schválenie
Návrhu kontrolnej činnosti HK obce na rok 20207 – za hlasovali 4 poslanci.
8. Prejednanie a s chválenie Smernice o tvorbe a použití sociálneho fondu pre zamestnancov
OÚ – poslanci diskutovali o výške a druhoch benefitov zo sociálneho fondu ( príspevky pri
životnom jubileu, zdravotnícke a rekreačné služby, apod.), poslanci neschválili, odložili na
prerokovanie na ďalšie OZ.
9. Prejednanie a schválenie Zriaďovacej listiny DHZO – starosta obce informoval, že bola
realizovaná neohlásená inšpekcia , DHZO nesplnil kritériá na zaradenie do skupiny B, zostáva
naďalej v skupine C. M. Čurlik sa vyjadril, že pri kontrole neboli v zbrojnici všetky veci, lebo
nie je unimobunka, kde by sa mali veci skladovať, poslanci uložili starostovi vypracovať
návrh na verejné obstarávanie na unimobunku pre DHZ, p. Jozef .Čurlik navrhol, aby sa
odvodnil pozemok pri hasičskej zbrojnici, lebo k nej zateká voda.
10. Prejednanie delegovania zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri ZŠ a MŠ – OZ navrhlo
delegovať do RŠ pri ZŠ p. K.Velčkovú, do RŠ pri MŠ Mgr. M.Vargovú, za hlasovali 4
poslanci.
11. Informácia o obnove kultúrneho domu, dobudovanie pódia a prístrešku – starosta obce
vyzval poslancov ma obhliadku zrekonštruovaných priestorov sály KD, poslanci prerušili
rokovanie a realizovali spomínanú obhliadku. Následne pokračovali v rokovaní, starosta
informoval, že kolaudácia prebehla 15.1.2020, aktuálne je ešte dobudovanie pódia, za
hlasovali 4 poslanci. Starosta navrhol dobudovať ku KD prístrešok na obecnú techniku
a uzavrieť pozemok, poslanci sa vyjadrili, že to môže narušiť estetickosť prostredia pri KD,
návrh zamietli.

12. Prejednanie a schválenie Plánu kultúrno-spoločenských akcií 2020 – starosta navrhoval
a) obecnú zabíjačku na 29.2.2020 – poslanci konštatovali, že termín bol oznámený neskoro,
odložiť túto akciu o rok,
b) MDŽ – divadlo KĽUD Kladzany – 13.3.2020 o 18:00,
c) Deň matiek – program Oblík, ZŠ, MŠ,
d) náučno-poznávací výlet s deťmi ZŠ – zberný tábor v Seredi, obec v spolupráci s SZBP
/marec – apríl),
e) Juniáles – MDD – 31.5.2020 – organizácie, škola ( M. Čurlik navrhol, aby bol stanovený
presný program, čo kto urobí),
f) Výstup na Oblík – 21.6.2020 – v spolupráci s TJ Sokol,
g) Partizánske chodníčky 2020 – 8.-9.8.2020, program Š. Štec a Bartfa, FS Oblík, M.Čurlík
v zastúpení DHZ ponúkol pomoc, starosta povedal, že treba zabezpečiť pohrabanie lúky, je to
problém
h) Deň úcty k starším – 15.11.2020
i) Mikuláš 2020 - sála KD
j) vianočné pastorále a vítanie nového roka – sála KD, plán schválený, za hlasovali 4 poslanci.
13. Prejednanie sťažností a žiadostí – žiadne neboli doručené.
14. Rôzne:
- p. Hliboká – problém s triedením odpadu, odpadom vôbec,
- skládka odpadu – ekologická záťaž pre obec a budúce generácie, na koľko rokov prenajalo
Pozemkové spoločenstvo – urbár Petrovce pozemky ku skládke ( žiada starostu obce prizvať
na OZ zástupcov),
- spaľovanie odpadov doma v kotloch a peciach je nebezpečné a toxické, ohrozuje sa tým
zdravie spoluobčanov,
- p.Pavlíková, p.Vargová – vývoz plastového odpadu je nepostačujúci, ľudia si doma musia
skladovať dlho veľa odpadu, starosta navrhol opraviť na akési „preskladovanie“ toho odpadu
budovu bývalej sýpky, s čím poslanci nesúhlasili,
- starosta obce – je treba uvažovať o zvyšovaní poplatkov za odpad, lebo obec produkuje veľa
zmesového odpadu, málo sa triedi, za vývoz triedeného odpadu sa neplatí, platí sa iba za
komunálny odpad, zvolá sa verejná schôdza, kde sa bude o tomto probléme hovoriť a budú sa
hľadať spoločné riešenia,
- p. Velčková pripomienkovala prevádzku multifunkčného ihriska, kto je správcom, lebo
mladí chcú tam hrať futbal a nemôžu sa tam dostať,
- starosta informoval, že zodpovedný za prístup na ihrisko je Michal Balog a že keď bol
mráz, tak sa tam nemohlo ísť, aby sa nepoškodil povrch plochy,

- p. Pavlíková, p. Vargová navrhovali nebrať za ihrisko nijaké poplatky a nech je stále
otvorené, M. Čurlik navrhol dať oznam - vstup na vlastnú zodpovednosť,
- starosta informoval, že osvetlenie k domu R. Ondečku sa môže urobiť iba na pozemku vo
vlastníctve obce, nie na súkromnom pozemku,
- p. M. Čurlík – bol schválený rozpočet pre DHZ, chce vedieť presný rozpis na jednotlivé
položky – starosta mu povedal, že sa to prezistí u p.Adamovej na OÚ,
- starosta informoval, že je problém s neplatičmi v bytovom dome, poslanci navrhli ešte
jednanie na OÚ s danými osobami,
- starosta informoval, že sa pracuje na projekte prípojky vody a kanálu na novú obytnú ulicu,
- starosta poukázal na zodpovednosť OZ v súvislosti s budovou bývalej sýpky, keďže je to
nekontrolovaný objekt a môže sa tam niečo stať, kto bude niesť zodpovednosť,
- poslanci sa vyjadrili, aby sa tento problém, či budovu sýpky zbúrať alebo opraviť, riešil na
verejnej schôdzi občanmi obce,
- p. J. Čurlik sa pýtal, ako a kde sa musia šetriť peniaze, lebo boli pracovníkom OÚ stiahnuté
príplatky, prečo sa zrušila funkcia vodiča,
- starosta obce reagoval, že aj on šetrí, keď si platí sám telefón a školenia RVC,
- poslankyne reagovali, že starosta musí doťahovať veci do konca, lebo potom sú občania
nespokojní.

15. Návrh na uznesenie prečítala pani Mgr. Mária Vargová.
16. Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce.

.V Petrovciach 7.2.2020

Mgr. Anna Hliboká Čurliková

