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

 
Petrovce 23.7.2020 

Číslo:            /2020 

 

 

U z n e s e n i e 
  

z 16. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného  

dňa 23.7.2020. 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Petrovciach na svojom 16. riadnom zasadnutí dňa 23.7.2020, po prerokovaní 

programu:  

 

 

A.)   B e r i e    n a    v e d o m i e:  

 

- správu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

- ponuku záujemcu o kúpu lyžiarskeho vleku  

- možnosť prijatia daru do majetku obce od p.Repjaka a p. Baloga 

- možnosť predaja obecnej techniky PRAGA V3S 

- informáciu o stave ČOV 

 

   

        

V Petrovciach  dňa: 23.7.2020                         
                           

                                                                                                                Ing. Ján JENČO - starosta 

  

             

B.)   S c h v a ľ u j e :  

 

 

1. návrhovú komisiu v zložení: p. A. Pavlíková a p. K. Velčková a za overovateľa zápisnice: p. V. Poliak 

 

 

V Petrovciach  dňa: 23.7.2020                         

                                                                                                                           

                                                                                                     Ing. Ján JENČO – starosta 

 
 

2. program rokovania, s doplnením v bode 11.  a 12. a doplnením bodu 15. Prejednanie akcie 

Partizánske chodníčky 

 

 

V Petrovciach  dňa: 23.7.2020                         

 

                                                                                                                         

                                                                                                     Ing. Ján JENČO – starosta 

 
3. zbúranie obecnej budovy sýpky a poveruje starostu obce zrealizovaním verejného obstarávania na 

búracie práce   

 

 

 

V Petrovciach  dňa: 23.7.2020                         

                                                                                                                         

                                                                                                     Ing. Ján JENČO – starosta 



 

 

 

   4.     Obecné zastupiteľstvo obce Petrovce v zmysle ust. 9 ods. 2 písm. a) zák. č.138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov    

 

 s c h v a ľ u j e  prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce z dôvodov osobitného 

zreteľa  - kúpnu zmluvu na predaj pozemku: 

 

- novovytvorený pozemok registra E KN parcelné číslo 410/16 druh pozemku – orná pôda, o 

výmere 530 m2, katastrálne územie: Petrovce, zapísaný na LV č. 560 geometrickým plánom 

- novovytvorený pozemok registra E KN parcelné číslo 410/17 druh pozemku – orná pôda, o 

výmere 26 m2, katastrálne územie: Petrovce, zapísaný na LV č. 560 geometrickým plánom 

 

 z dôvodu hodného osobitného zreteľa: parcela je dlhodobo užívaná a obhospodarovaná 

kupujúcim, obec nemá na daný pozemok prístup  z uvedených dôvodov  obec  pozemok dlhodobo 

neužíva a je pre obec uvedený pozemok nepotrebný, 

 

na kupujúceho:  Ján Štofan, rod. Štofan a Viera Štofanová, rod. Jurková, Petrovce 118 

 

za kúpnu cenu: vo výške 389,2 Eur. 

 

Celkový počet poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov  na hlasovaní: 5 

Hlasovanie: 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržalo sa hlasovania: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod majetku obce na kupujúceho 5/5 väčšinou všetkých 

poslancov. 

 

 

V Petrovciach  dňa: 23.7.2020                         

                                                                                                                        

                                                                                                     Ing. Ján JENČO – starosta 

 

 

5.     Obecné zastupiteľstvo obce Petrovce v zmysle ust. 9 ods. 2 písm. a) zák. č.138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov    

 

 s c h v a ľ u j e  prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce z dôvodov osobitného 

zreteľa  - kúpnu zmluvu na predaj pozemku: 

 

- novovytvorený pozemok registra E KN parcelné číslo 410/15 druh pozemku – orná pôda, o 

výmere 383 m2, katastrálne územie: Petrovce, zapísaný na LV č. 560 geometrickým plánom 

 

 z dôvodu hodného osobitného zreteľa: parcela je dlhodobo užívaná a obhospodarovaná 

kupujúcim, obec nemá na daný pozemok prístup  z uvedených dôvodov  obec  pozemok dlhodobo 

neužíva a je pre obec uvedený pozemok nepotrebný, 

 

na kupujúceho:  Pavol Orečný, rod. Orečný a Maria Orečná, rod. Sochová, Petrovce 121 

 

za kúpnu cenu: vo výške 268,1 Eur. 

 



Celkový počet poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov  na hlasovaní: 5 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržalo sa hlasovania: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod majetku obce na kupujúceho 5/5 väčšinou všetkých 

poslancov.        

 

V Petrovciach  dňa: 23.7.2020                         

                                                                                                        

                                                                                                     Ing. Ján JENČO – starosta 

 

 

6.       Obecné zastupiteľstvo obce Petrovce v zmysle ust. 9 ods. 2 písm. a) zák. č.138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov    

 

 s c h v a ľ u j e  prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce z dôvodov osobitného 

zreteľa  - kúpnu zmluvu na predaj pozemku: 

 

- novovytvorený pozemok registra E KN parcelné číslo 410/14 druh pozemku – orná pôda, o 

výmere 306 m2, katastrálne územie: Petrovce, zapísaný na LV č. 560 geometrickým plánom 

 

 z dôvodu hodného osobitného zreteľa: parcela je dlhodobo užívaná a obhospodarovaná 

kupujúcim, obec nemá na daný pozemok prístup  z uvedených dôvodov  obec  pozemok dlhodobo 

neužíva a je pre obec uvedený pozemok nepotrebný, 

 

na kupujúceho:  Martin Gajdoš, rod. Gajdoš a Anna Gajdošová, rod. Gdovinová 

 

za kúpnu cenu: vo výške 214,2 Eur. 

 

Celkový počet poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov  na hlasovaní: 5 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržalo sa hlasovania: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod majetku obce na kupujúceho 5/5 väčšinou všetkých 

poslancov.    

 

 

V Petrovciach  dňa: 23.7.2020                         

                                                                                                     

                                                                                                     Ing. Ján JENČO – starosta 

 

 

7.  Obecné zastupiteľstvo obce Petrovce v zmysle ust. 9 ods. 2 písm. a) zák. č.138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov    

 

 s c h v a ľ u j e  prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce z dôvodov osobitného 

zreteľa  - kúpnu zmluvu na predaj pozemku: 



 

- novovytvorený pozemok registra E KN parcelné číslo 410/19 druh pozemku – orná pôda, o 

výmere 208 m2, katastrálne územie: Petrovce, zapísaný na LV č. 560 geometrickým plánom 

 

 

 z dôvodu hodného osobitného zreteľa: parcela je dlhodobo užívaná a obhospodarovaná 

kupujúcim, obec nemá na daný pozemok prístup  z uvedených dôvodov  obec  pozemok dlhodobo 

neužíva a je pre obec uvedený pozemok nepotrebný, 

 

na kupujúceho:  Jaroslav Peter, rod. Peter a Anna Peterová, rod. Pavliková, Vyšný Žipov 152 

 

za kúpnu cenu: vo výške 145,6 Eur. 

 

Celkový počet poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov  na hlasovaní: 5 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržalo sa hlasovania: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod majetku obce na kupujúceho 5/5 väčšinou všetkých 

poslancov.    

 

 

V Petrovciach  dňa: 23.7.2020                         

                

                                                                                                     Ing. Ján JENČO – starosta 

 

 

8.   Obecné zastupiteľstvo obce Petrovce v zmysle ust. 9 ods. 2 písm. a) zák. č.138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov    

 

 s c h v a ľ u j e  prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce z dôvodov osobitného 

zreteľa  - kúpnu zmluvu na predaj pozemku: 

 

- novovytvorený pozemok registra E KN parcelné číslo 410/20 druh pozemku – orná pôda, o 

výmere 125 m2, katastrálne územie: Petrovce, zapísaný na LV č. 560 geometrickým plánom 

 

 z dôvodu hodného osobitného zreteľa: parcela je dlhodobo užívaná a obhospodarovaná 

kupujúcim, obec nemá na daný pozemok prístup  z uvedených dôvodov  obec  pozemok dlhodobo 

neužíva a je pre obec uvedený pozemok nepotrebný, 

 

na kupujúceho:  Slavomír Gdovin a Lucia Gdovinová, rod. Daňková, Petrovce 149 

 

za kúpnu cenu: vo výške 87,5 Eur. 

 

 

 

Celkový počet poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov  na hlasovaní: 5 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 

Proti: 0 



Zdržalo sa hlasovania: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod majetku obce na kupujúceho 5/5 väčšinou všetkých 

poslancov.         

      

      

 V Petrovciach  dňa: 23.7.2020                         

                                                                                                                     

                                                                                                     Ing. Ján JENČO – starosta 

 

 

9.  predaj majetku obce priamym predajom a to lyžiarsky vlek TATRAPOMA typu 

„P“s príslušenstvom 20 kotiev za cenu 3300€  
 

 

V Petrovciach  dňa: 23.7.2020                         

                                                                                                                          

                                                                                                     Ing. Ján JENČO – starosta 
 

 

10.  nákup 3 veľkokapacitných kontajnerov na neseparovaný odpad a nákup malých 110L 

kontajnerov, dva kontajnery pre domácnosť s plnou dotáciou obce (každý ďalší kontajner za plnú 

cenu)  

     
 

 

V Petrovciach  dňa: 23.7.2020                         

                                                                                                                          

                                                                                                     Ing. Ján JENČO – starosta 
 

 

11.     investíciu na doasfaltovanie vytipovaných častí obce po úprave rozpočtu 

     
 

 

V Petrovciach  dňa: 23.7.2020                         

                                                                                                                          

                                                                                                     Ing. Ján JENČO – starosta 

 

 

 

 

 
C.)   Nes c h v a ľ u j e :  

 

 

1. novovytvoreného pozemku registra C KN parcelné číslo 91/2,  druh pozemku – zastavaná 

plocha  a nádvorie  o výmere 13 m2 , ktorý vznikol odčlenením časti o výmere 13 m2 od pôvodného 

pozemku registra C KN parcelné číslo 91, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 233 m2, zapísaného 

na LV č. 334, katastrálne územie Petrovce geometrickým plánom č. 21/2020 zo dňa 07.05.2020 

vyhotoveným Ing. Milanom Horňakom –GEODEO, Vranov nad Topľou  od výlučného vlastníka:  p. 

Repjaka  

 

Celkový počet poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov  na hlasovaní: 5 



Hlasovanie: 

Za: 2  (p. Poliak, p. Velčková) 

Proti: 0 

Zdržalo sa hlasovania: 3 (p. Vargová, p. Čurlíková Hliboká, p. Pavliková) 

 
 

2.   novovytvoreného pozemku registra C KN parcelné číslo 87/3,  druh pozemku – zastavaná 

plocha  a nádvorie  o výmere 12 m2, ktorý vznikol odčlenením časti o výmere 12 m2 od pôvodného 

pozemku registra C KN parcelné číslo 87/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 312 m2, zapísaného 

na LV č. 460, katastrálne územie Petrovce geometrickým plánom č. 21/2020 zo dňa 07.05.2020 

vyhotoveným Ing. Milanom Horňakom –GEODEO, Vranov nad Topľou                          

        a 

        novovytvorený  pozemok registra C KN parcelné číslo 88/5, druh pozemku – zastavaná 

plocha a nádvorie o  výmere 5 m2, ktorý vznikol odčlenením časti o výmere  5 m2 od pôvodného 

pozemku registra C KN parcelné číslo 88, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 104 m2, zapísaného 

na LV č. 460, katastrálne územie Petrovce geometrickým plánom č. 21/2020 zo dňa 07.05.2020 

vyhotoveným Ing. Milanom Horňakom –GEODEO, Vranov nad Topľou  od výlučného vlastníka:  p. 

Baloga 
 

   Celkový počet poslancov: 5 

   Počet prítomných poslancov  na hlasovaní: 5 

   Hlasovanie: 

   Za: 2  (p. Poliak, p. Velčková) 

   Proti: 0 

   Zdržalo sa hlasovania: 3 (p. Vargová, p. Čurlíková Hliboká, p. Pavliková) 
 

 

 

V Petrovciach  dňa: 23.7.2020                         

                                                                                                                         

                                                                                                     Ing. Ján JENČO – starosta 
 


