
Obec Petrovce – Obecný úrad Petrovce, okr. Vranov nad Topľou 

 

Petrovce 17.04.2015 

Číslo: 27/7-5/2015 

U z n e s e n i e   

zo 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného  

dňa 15.05.2015. 

Obecné zastupiteľstvo v Petrovciach na svojom 4. riadnom zasadnutí dňa 15.05.2015, po prerokovaní 

programu:  

A) Berie na vedomie: 

 informáciu o plnení uznesenia z 3. zasadnutia OZ Petrovce  - bolo splnené, 

 informáciu o stave realizácie výstavby kanalizácie a ČOV v obci, 

 informáciu o kolaudácii 1.časti 3.etapy skládky TKO  v Petrovciach. 

 

v  Petrovciach 20.05.2015                                                                                        podpísané 

                                                                                                           Ing. Miroslav Bobrik, starosta 

B) Schvaľuje: 

1. hlavného kontrolóra obce  Jána Petera, ktorého zvolilo OZ v pomere hlasov: za 3 poslanci,          

nehlasovali  2 poslanci, 

 

v  Petrovciach 20.5.2015                                                                                         podpísané 

                                                                                                           Ing. Miroslav Bobrik, starosta 

 

2.  program, materiálne a personálne zabezpečenie: 

 mierových slávností Stretnutie pod Lysou 2015 dňa 9.8.2015: program  – 

premietanie filmu a beseda s vybranou osobnosťou,  štafeta –  po dohode 

s účastníkmi, technické disciplíny – ukážky techník vojenskej  polície, hasiči, 

výsadkári, kultúrny program – FS Raslavičanik, FS Orgonina, FS Herlica, FS Furmani 

z Trebišova, sprievodné akcie – jazdy na koni ( zab. A. Čurlik,  A. Hliboká),materiálne 

zabezpečenie – ozvučenie(zab. A. Čurlik), premietacie plátno (zab. A. Hliboká), 

tribúna, občerstvenie ( zab. M. Bobrik),personálne zabezpečenie – scenár 

a konferovanie slávností – A. Hliboká, pozvanie osobností SZPB a hostí – M. Bobrik, 

 

- 2 - 



  Juniálesu dňa 20.6.2015 : program – pedagógovia ZŠ a MŠ Petrovce, A. Hliboká, A. 

Poliaková, materiálne zabezpečenie - rod. Pavlikova a miestna organizácia SČK, 

tribúna, ozvučenie (zab. A. Čurlik), 

 futbalového turnaja a hier detí a mládeže dňa 26.7.2015: zabezpečia športovci, 

 

v  Petrovciach 20.5.2015                                                                                           podpísané 

                                                                                                           Ing. Miroslav Bobrik, starosta 

 

        3.  finančný príspevok pre OZ Hanušáčik pri ZŠ Hanušovce nad Topľou vo výške 200 eur, 

 

v  Petrovciach 20.5.2015                                                                                        podpísané 

                                                                                                           Ing. Miroslav Bobrik, starosta 

 

        4. prevádzkové hodiny pohostinstva pre p. Miroslava Adama  v harmonograme: 

            pondelok až  piatok a nedeľa – od  12,00 hod. do 22,00 hod.  

            piatok  a  sobota – od 12,00 hod. do 24,00 hod. , 

 

v Petrovciach 20.5.2015                                                                                         podpísané 

                                                                                                           Ing. Miroslav Bobrik, starosta 

 

        5. možnosť  kúpy objektu bývalej bytovky a priľahlých pozemkov  Štátnych lesov SR vo verejnej 

            obchodnej súťaži  v hodnote cca. 23 000 eur s možnosťou navýšenia o cca 10 %. 

 

v  Petrovciach 20.5.2015                                                                                        podpísané 

                                                                                                           Ing. Miroslav Bobrik, starosta 

 

  

  

 


