
Obec P e t r o v c e    89, 094 31 Hanušovce nad Topľou  

 

Číslo: 22/3-8/2015 

 

Z á p i s n i c a  

 

 
Z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 02.02.2015. 

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny 

 

Program:   Podľa pozvánky ( viď. príloha ) 

 

Návrh programu: 

 

  1. Otvorenie, procedurálne otázky. 

  2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia. 

  3. Zloženie sľubu poslanca – Mgr. Anna POLIAKOVÁ. 

  4. Určenie zástupcu starostu 

  5. Prejednanie stavu a možnosti zabezpečenia prevádzky Základnej školy po 1. septembri 2015 za  

      účasti zástupcov školy, v súlade s ustanovením § 29 ods.5 Zákona č.464/2013. 

  6. Prejednanie a schválenie „Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Petrovciach“. 

  7. Informácia starostu obce o priebehu preberania funkcie starostu a základná informácia o stave  

      majetku  obce. 

  8. Návrh a voľba predsedov komisii pri OZ a stanovenie termínu a spôsobu doplnenia členov   

      komisii. 

  9. Príprava a schválenie „Plánu vecných úloh na rok 2015“. 

10. Prejednanie a schválenie zástupcu zriaďovateľa za člena rady školy pri Základnej škole  

     Petrovce. 

11. Organizačno – technické zabezpečenie referenda dňa 7. februára 2015. 

12. Informácia o priebehu výstavby kanalizácie a čističky odpadových vôd. 

13. Informácia o stanovisku MŽP SR k III. etape skládky odpadov OZÓN Hanušovce, a. s. 

14. Oznámenie starostu obce o funkciách, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa Úst.       

Zákona NR SR  č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných   

funkcionárov v znení ÚZ č. 545/2005 Z. z. za rok 2014. 

15. Žiadosti. 

16. Diskusia. 

17. Rôzne. 

18. Návrh na uznesenie. 

19. Záver. 

 

 

     1.)  Rokovanie riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. 

Miroslav Bobrik, ktorý privítal  prítomných poslancov a hostky, Mgr. Ivanovu a PaedDr. Zaťkovu. 

Starosta obce navrhol doplniť program jednania o  ďalší bod programu v poradí 14. „Prejednanie 

a schválenie  štatútu a voľba krízového plánu obce“ a ostatné body programu prečíslovať smerom 

nahor. Za overovateľov zápisnice Mgr. A. Poliaková a p. A. Čurlik. Hlasovania sa zúčastnili traja 

poslanci, všetci hlasovali za. Mgr. Poliakova nehlasovala, na ustanovujúcom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva nebola prítomná, preto nezložila sľub poslanca. Rokovania sa zúčastnili občania 

obce p. Anna Gajdošová, Petrovce č. 138 a Ing. Juraj Balog, Petrovce č.14. 

 

    2.)  Kontrola  plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia bola vyhodnotená starostom 

obce Ing. Miroslavom Bobrikom s konštatovaním , že prijaté uznesenia sú plnené v plnom rozsahu. 
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  3.)   V ďalšom bode programu vyzval starosta obce Mgr. Annu Poliakovu k prečítaniu a zloženiu 

sľubu poslanca, čo menovaná vykonala a zároveň tento sľub i podpísala. Po tomto akte jej starosta 

obce Ing. Miroslav Bobrik odovzdal dekrét o zvolení za poslanca do obecného zastupiteľstva obce.        

         

  4.) Starosta obce Ing. Miroslav Bobrik  poveril za svojho  zástupcu poslanca obecného 

zastupiteľstva pána Andreja Čurlika. 

 

  5.)  V ďalšom bode programu, za účasti pozvaných hosti, riaditeľky školy Mgr. Ivanovej a vedúcej 

ŠD  PaedDr. Zaťkovej, bola prejednaná  otázka ďalšej prevádzky Základnej školy v obci 

v závislosti s ustanovením § 29 ods.5 Zákona č.464/2013 Z. z..( Od 1.9.2015 uvedeným 

ustanovením je potrebné pre zachovanie školy zriadiť dvojtriedku, kde v jednej triede môžu byť 

maximálne dva ročníky a minimálne 12 žiakov.) Starosta vyzval riaditeľku školy Mgr. Ivanovu, aby 

oboznámila poslancov s konkrétnym stavom. Mgr. Ivanova  zopakovala podmienky zachovania 

školy, kde zákon stanovuje výnimky, ktoré obec ale nespĺňa. Zároveň uviedla možnosti zachovania 

školy a to formou zlúčenia s MŠ a následným prebratím zodpovednosti financovania školy zo štátu 

na obec. Položila otázku, či by obecné zastupiteľstvo s týmto súhlasilo. Vedúca ŠD PaedDr. 

Zaťkova navrhla, aby sa k snahe pripojili i občania spísaním petície za zachovanie školy. Zároveň 

upozornila, že aj keď by sa oslovili občania z Hanušoviec n/T, problém bude doprava. Zároveň 

uviedla, že  zápis deti do prvého ročníka v Hanušovciach bude 15.02.2015.    

Starosta uviedol, že my už neovplyvníme zápis prvákov, ale potrebujeme do školy dostať deti, 

dnešných prvákov, druhákov a tretiakov. Vyzval poslancov aby sa k predmetnej veci vyjadrili  

 K predmetnej veci podala informáciu Mgr. Poliakova, ktorá uviedla, že problém s naplnenosťou 

bude mať i škola v Hanušovciach, v septembri má do školy nastúpiť iba 9 žiakov. Ing. Bobrik 

vyzval prítomných, aby v  rámci svojich možnosti preverili, koľko rodičov vozí deti do škôl mimo 

Hanušoviec a koľko by bolo ochotných dať deti do Petroviec, za predpokladu zabezpečenia ich 

dovozu i odvozu. Zároveň ubezpečil všetkých, že urobí všetko čo bude potrebné k zachovaniu školy 

v nových podmienkach. Navrhol,  aby každý zo zúčastnených a to jak poslanci, tak i hostky, 

podnikli všetky potrebné kroky k zachovaniu Základnej školy v obci v priebehu mesiacov február 

a marec a na zastupiteľstve koncom marca alebo začiatkom apríla každý doloží zistený stav. 

Zároveň uviedol, že po tomto zasadnutí v apríli, budeme prijímať konkrétne rozhodnutia. 

 

  6.)  V tomto  bode programu poslanci bez pripomienok schválili „Rokovací poriadok obecného 

zastupiteľstva v Petrovciach“. 

 

  7.)  Starosta obce Ing. Bobrik podal informáciu o stave a priebehu preberania funkcie starostu. 

Skonštatoval značný neporiadok v dokumentácii, chýbajúce údaje v počítači a neskutočný 

neporiadok v priestoroch obecného úradu i kultúrneho domu ako takého. Pochválil manželov 

Petričových za aktívny prístup pri brúsení a pastovaní  parkiet v sále kultúrneho domu. Starosta 

podal informáciu o vykonaných prácach v priestoroch budovy kultúrneho domu, úprava miestnosti 

posilňovne, kde bolo potrebné osekať steny od navlhnutej  omietky, túto nahradiť sanačnou 

a následne jadrovou omietkou, sieťkou, lepidlom a štukom. Celá miestnosť v priebehu dvoch 

týždňov bude dokončená a následne bude vykonávaná úprava terajšej knižnice, ktorá by sa 

presťahovala do priestorov školy a do uvoľnených priestorov by sa umiestnila expozícia ktorú 

pripravovala ZO SZPB. Starosta zároveň podal informáciu o elektronickom obstarávaní, ktoré 

budeme musieť i v našich podmienkach realizovať od 01.03.2015. Pripomenul, že po tomto 

termíne, každý nákup i služby s hodnotou  nad 1000,-€ musia byť obstarávané elektronicky. To 

znamená, že dodávateľa nám vyberie systém. 

 

  8.)  V úvode starosta navrhol doplniť k pôvodne štyrom komisiám  piatu „ Povodňovú komisiu „, 

s čím poslanci súhlasili. Zároveň navrhol, aby na tomto zasadnutí poslanci schválili obsadenie 

funkcii predsedov a podpredsedov komisii, ktorí následne oslovia občanov a na nasledujúcom  
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zasadnutí OZ predložia mená ďalších, minimálne troch členov na doplnenie komisii. OZ schválilo 

obsadenie predsedov a podpredsedov jednotlivých komisii takto:  

Komisia pre verejný poriadok a priestupky – predseda Rastislav Rozkoš, podpredseda Mgr. 

Hliboká Čurliková. Komisia pre výstavbu a životné prostredie – predseda Andrej Čurlik, 

podpredseda Ing. Ján. Jenčo, člen Mgr. Anna Poliaková.. Komisia pre kultúru a šport – predseda 

Mgr. Anna Hliboká Čurliková , podpredseda Rastislav Rozkoš. Komisia pre školstvo a sociálne 

veci – predseda Mgr. Anna Poliaková, podpredseda Mgr. Anna Hliboká Čurliková. Povodňová 

komisia – predseda Ing. Ján Jenčo, podpredseda Andrej Čurlik. Starosta obce Ing. Bobrik vyzval 

prítomného Ing. Juraja Balogu, či by bol ochotný pracovať v komisii pre verejný poriadok 

a priestupky, s čím menovaný súhlasil. 

 

  9.)  K plánu vecných úloh na rok 2015 Ing. Jenčo upozornil, že 8. marec bude naša prvá aktivita 

v našom volebnom období, mali by sme pripraviť niečo honosnejšie aj investovať. Pohostenie 

nielen pre SČK a Poľovníci, ale aj iným. Ing. Bobrik ubezpečil, že muži sa postarajú o prípravu 

dňa žien 8.marca a zároveň vyzval prítomných poslancov, aby do nasledujúceho zasadnutia si 

dôkladne pripravili pripomienky a konkrétne doplnenia, tak aby realizácia tohto plánu nebola 

záležitosťou jedincov ale kolektívnej práce. 

 

  10.)  Starosta obce predložil návrh obsadenie zástupcu zriaďovateľa pri MŠ a ZŠ. Za zástupcu 

zriaďovateľ pri MŠ bol navrhnutý Rastislav Rozkoš a pri ZŠ Mgr. Anna Poliaková.. Za návrh 

hlasovali všetci piati poslanci. 

 

  11.)  V tomto bode podal starosta OZ informáciu o spôsobe zabezpečenia referenda, kde 

konštatoval, že na základe doručenia kandidátky od štyroch parlamentných strán a jeho 

rozhodnutia o doplnení piateho člena referendovej komisie, je komisia kompletná, v súlade so 

zákonom a je pripravená vykonávať svoju funkciu.  

 

  12.)  Informáciu podal starosta obce Ing. Bobrik. V informácii uviedol, že MŽP SR bol na 

výstavbu schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 2,415.02,15 €. V súlade s projektovou 

dokumentáciou a schváleným príspevkom, celá výstavba by mala byť ukončená do 31.08.2015. Už 

sa dohodol so stavebným dozorom Ing. Uhorščakom o zabezpečení intenzívnej kontroly plnenia 

plánovaných úloh realizátorom stavby, častejšími kontrolnými dňami i za účasti členov komisie pre 

výstavbu a životné prostredie. Ďalej podal informáciu, že na MŽP SR sa v súčasnosti posudzujú 

zmluvy o VO zhotoviteľa i stavebného dozoru, kde boli zistené čiastočné nedostatky, ktoré sú 

prostredníctvom nášho zástupcu Mgr. Petroviča postupne odstraňované a dopĺňané. Informoval 

i o snahe zhotoviteľa navýšiť pôvodnú cenu o cca. 165.000,-€ bez DPH. Pritom vyjadril 

presvedčenie, že v tomto prípade príprava projektovej dokumentácie bola vykonaná povrchne. 

K dnešnému dňu je už vykonano množstvo zmien v projekte v súvislosti s prípojkami, ktoré mali 

byť, ale neboli v projektovej dokumentácii zapracované. Zároveň upozornil, že každá takáto zmena 

mimo projektovej dokumentácie bude vyžadovať finančné prostriedky naviac. Poslanec A. Čurlik 

sa informoval, či sa bude ČOV skladať z jednej alebo dvoch časti. Starosta Ing. M. Bobrik podal 

vysvetlenie, že podľa informácii, ktoré obdŕžal u zhotoviteľa stavby, čistička by sa mala skladať 

z dvoch technologických časti. Jedná časť by mala slúžiť na chemické čistenie vôd z priestorov 

skládky komunálneho odpadu Ozón, a. s. a druhá by mala zabezpečovať čistenie splaškových vôd. 

K úprave cesty starosta Ing. M. Bobrik podal vysvetlenie, že táto podľa získaných informácii 

u zhotoviteľa a riaditeľa Správy a údržby ciest VÚC vo Vranove n/T , má byť upravená a to tiež do 

skončenia vlastnej stavby, t.j. do 31.08.2015 s tým, že na vykonané práce preberá zhotoviteľ záruku 

na obdobie piatich rokov. 

 

13.)  V  tomto bode podal informáciu starosta Ing. M. Bobrik s  konštatovaním, že tretia etapa 

 skládky Ozón, a.s. bude prebiehať v stanovenom objeme, len bude rozložená do dvoch časti. 
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   14.)   Starosta obce vyzval prítomných poslancov o predloženie pripomienok k prejednávanému 

štatútu. Štatút krízového štábu obce bol bez pripomienok schválený. Zároveň bol schválený Krízový 

štáb obce, ktorý navrhol starosta Ing. M. Bobrik, takto. Predseda – Ing. M. Bobrik, Podpredseda – 

Mgr. A. Hliboká Čurliková, členovia – všetci zostávajúci poslanci, s doplnením zástupcov za: 

OZÓN,  a. s., Oragro s.r.o., Urbarská spoločnosť Petrovce, PZ Lipiny, veliteľ DHZ. Za hlasovali 

všetci piati prítomní poslanci. 

 

  15.)  Starosta Ing. M. Bobrik zoznámil OZ, že nevykonáva iné aktivity či inú zárobkovú činnosť. 

Odovzdal riadne vyplnené oznámenie o funkciách, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných 

funkcionárov v znení ÚZ č. 545/2005 Z.z. za rok 2014. 

  

 16.)  Starosta zoznámil OZ, že obdŕžal dve žiadosti o prijatie do zamestnania. P. Ivan Gdovin 

podal žiadosť o prijatie do zamestnania na pozíciu „Obsluha ČOV“ a Mgr. Rozkošová Ľudmila na 

funkciu učiteľky ZŠ. Starosta informoval, že p. Gdovinovi odpovedal, že jeho žiadosť bola založená 

a bude sa o nej jednať, keď bude obsadenie uvedenej pozície aktuálne. Mgr. Rozkošovej odpoveď 

spracuje v rovnakom duchu a odošle. 

 PZ Lipiny predložili žiadosť na poskytnutie finančného príspevku. V priebehu rozpravy k tomuto 

bodu boli podané dva návrhy na výšku dotácie. P. Čurlik, Mgr. Poliaková a Ing. Jenčo navrhovali 

čiastku 150,-€ a p. Rozkoš 250,-€. Po upozornení, že členovia PZ Lipiny, skupina Petrovce, 

podporujú akciu obce - futbalový turnaj prípravou guľášu, bol podaný  návrh na  dotáciu vo výške 

200,-€ za ktorú hlasovali traja poslanci:  Mgr. Poliaková, p. Rozkoš a p. Čurlik.  Ing. Jenčo sa 

hlasovania zdržal.  

Ďalšiu žiadosť podal P. Peter Hadbavný ml. na pokrytie nákladov na individuálnu športovú 

činnosť -  cyklistiku vo výške 1,500,-€. V rámci diskusie k  tomuto bodu Mgr. Poliaková 

pripomenula, že minulý rok p. Hadbavnému OZ schválilo dotáciu vo výške 200,-€, ale si ju 

nevyzdvihol. Ing. Jenčo uviedol, že takéto požiadavky môžu mať i ďalší občania a ako príklad 

uviedol, že on fotografuje a ak požiada o kúpu kvalitného fotoaparátu, či aj jemu OZ odsúhlasí 

dotáciu? Pretože  si minuloročnú dotáciu p. Hadbavný nevyzdvihol, nakoľko o nej pravdepodobne 

nevedel ( nebola mu  zaslaná odpoveď), starosta navrhol udeliť mu dotáciu vo výške 400,-€ , čo by 

vlastne bola dotácia 200,-€ z predchádzajúceho roku a 200,-€ z roku terajšieho. Schválené 

všetkými prítomnými poslancami. 

Starosta Ing. M. Bobrik predniesol požiadavku mladých športovcov na zakúpenie kalového 

čerpadla a hadice, ktoré by slúžilo pre DHZ v obci a zároveň by si ho mohli požičiavať športovci 

v zimných mesiacoch na prípravu ľadu na klzisku. Do nasledujúceho zasadnutia OZ pripraví  

starosta návrh na zakúpenie konkrétneho čerpadla a hadice.  

Ďalej starosta informoval o možnosti zviditeľniť obec na maľovanej mape regiónu s cyklistickými 

trasami, ktorá sa teraz pripravuje. OZ odsúhlasilo realizáciu v hodnote 299,-€ bez DPH. 

Ing. Juraj Balog ml. podal žiadosť o odkúpenie parcely KN-C 60 ( pod zvonicou) . Svoju žiadosť 

zdôvodnil tým, že po vedľajšej parcele, ktorej je 2/3 vlastníkom má viesť kanál, čo značne parcelu 

znehodnotí. Pri kúpe uvedenej parcely, by sa mu toto kompenzovalo. Nakoľko o predmetnú 

parcelu, alebo jej časť prejavila v minulosti i  Mgr. Hliboká Čurliková s odôvodnením, že za 

uvedenú parcelu platí jej rodina obci dane a že v minulosti to bola parcela patriaca jej rodine 

a terajší odpredaj, nakoľko ešte žijú starí vlastníci považuje  za  citlivú záležitosť. Ing: Balog 

reagoval, že ak má p. Hliboká záujem uvedenú parcelu odkúpiť, on svoju žiadosť stiahne. Starosta 

obce Ing. Bobrik požiadal Ing. Baloga, aby sa do konca týždňa dohodli s  Mgr. Hlibokou 

Čurlikovou.  , kto z nich alebo v akom pomere by prejavili o kúpu parcely záujem. Zároveň ich 

upozornil, že momentálny právny stav je taký, že vlastníkom parcely KN-C 60 je obec a že na 

uvedenej parcele sa predpokladá  výstavba prečerpávacej stanice, ako súčasť rozostavanej 

kanalizácie. 

 

  17. Do diskusie sa prihlásil p. Čurlik s návrhom zriadenia finančnej komisie, na čo mu bolo 

starostom odpovedané, že o  finančných otázkach rokuje obecné zastupiteľstvo vždy ako celok. 

V ďalšom sa informoval na zabezpečenie Domu smútku, voda plyn. I na túto otázku odpovedal 

starosta Ing. Bobrik, že voda bola spustená, do vodovodnej šachty bola položená sklenená vata  



 

- 5 - 

 

a v priestoroch toalety sa temperuje. Starosta obce informoval, že podpísal s p. Džomekovou 

zmluvu na správcu pohrebiska v obci. K zmluve p. Džomeková doložila potrebné oprávnenia.  

 

  18.) V tomto bode programu informoval starosta obce o jeho stretnutiach s mládežou a zvolení 

„parlamentu mladých“, ako podporného orgánu pre prácu starostu. Zároveň požiadal opätovne 

poslancov OZ, aby do nasledujúceho zasadnutia OZ si dôkladne preštudovali Plán vecných úloh 

a hlavne aby ho i doplnili. 

 

  19.) Po bode Rôzne návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie, za prijatie ktorého 

hlasovali všetci poslanci. 

 

  20.)  V závere rokovania starosta obce poďakoval prítomným poslancom za ich účasť, vystúpenia 

k jednotlivým bodom programu a rokovanie ukončil. 

 

 

V Petrovciach dňa 06.02.2015 

 

 

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

 

 

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

 

 

                                                

                                                                                                         Ing. Miroslav BOBRIK   

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

 

                   


