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

 

Petrovce dňa 02.07.2015 

Číslo:  22/8-8/2015  

 

Z á p i s n i c a  

 
z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 26.06.2015. 

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny 

 

Návrh programu: 

 

  1. Otvorenie. 

  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 

  3. Schválenie programu rokovania.  

  4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia. 

  5. Prejednanie administratívneho, organizačného a materiálne technického zabezpečenia plánovaných   

      akcii s dôrazom na zabezpečenie juniálesu a 43. ročníka Mierových slávnosti (MS). 

 6. Prejednanie a schválenie Plánu činnosti Hlavného kontrolóra na obdobie od 01.06. do 31.12.2015. 

 7. Prejednanie a schválenie záverečného účtu obce Petrovce za rok 2014. 

 8. Prejednanie a schválenie zmien v rozpočte obce na rok 2015. 

 9. Vyhodnotenie uskutočnených spoločenských akcii v obci ( MDD a Juniáles ). 

10. Informácia o stave realizácie výstavby kanalizácie.    

11. Žiadosti. 

12. Diskusia. 

13. Rôzne. 

14. Návrh na uznesenie. 

15. Záver. 

 

    1.)  Rokovanie riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril  starosta obce Ing. Miroslav Bobrik.  

 

    2.)  Za overovateľov zápisnice boli zvolení pán. Andrej ČURLIK a Ing. Ján JENČO,  do návrhovej 

komisie bola zvolená   Mgr. Anna Hliboká Čurliková .  Za zapisovateľku bola určená pani Emília Adamová  

   

     3. )  Starosta obce  pred schvaľovaním programu, navrhol tento doplniť o ďalší bod „ Prejednanie 

a schválenie odmien poslancov na rok 2015“ a jeho zaradenie pod poradovým číslom 8  a ostatné body 

prečíslovať. Takto upravený program rokovania bol všetkými prítomnými poslancami schválený.     

 

  4.) Pri kontrole uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ bolo starostom obce Ing. Miroslavom 

Bobrikom  konštatované , že prijaté uznesenia sú plnené v plnom rozsahu.  

    

     5.) K prejednaniu tohto bodu programu boli prizvaní predsedovia miestnych dobrovoľných a záujmových 

organizácii: pani Anna Pavlíková – MS SČK, pani Kvetoslava Velčková – vedúca Ženskej FS HERLICA, 

pán Andrej Balog – predseda ZO SZPB a pán Jozef Čurlík – vedúci poľovníckej skupiny Petrovce, PZ 

Lipiny.  

Postupne boli prejednané jednotlivé body plánu zabezpečenia akcie: 

Na deň 08.08.2015: 

- beseda k historickým udalostiam rokov 1944 až 1945 – preverí možnosti zabezpečenia erudovaného 

lektora a do 03.07.2015 podá na OcÚ informáciu predseda ZO SZPB; 

- premietanie filmu zabezpečí v súčinnosti s OcÚ Ing. Ján Jenčo; 

- priestory na besedu, pri poľovníckej chate zabezpečí p. Jozef Čurlík. 

Na deň 09.08.2015: 

- Beh vďaky Petrovce – Dukla a späť navrhol starosta obce, jednak z dôvodu  uzáveru cesty pri 

Šarišskom Štiavniku, ale i z dôvodu bezpečnosti nevykonávať. Zároveň podal návrh na vykonanie 

novej verzie, a to beh obcou a po pamätných miestach a hroboch padlých partizánov. Bežci 

vyštartujú od bytového domu, ku kostolu, späť na cintorín a postupne k jednotlivým hrobom až na 

miesto konania akcie. Po diskusii a zhodnotení všetkých pre i proti, bol navrhnutý  variant pre tento 

ročník MS schválený. Prípravu, organizáciu a vlastné vykonanie zabezpečia v spolupráci s OcÚ 

poslanci, Ing. Ján Jenčo a Rastislav Rozkoš. 



- Starosta obce, k zabezpečeniu zvýšeniu kapacity miest na sedenie požiadal o možnosť zakúpenie 

fošien, ktoré budú ošetrené a následne postavené a upevnené na drevené kláty, čim by sa k už 

existujúcim lavičkám vytvorilo cca 100 až 130 ďalších  miest  na sedenie. Uvedený nákup bol 

všetkými prítomnými poslancami schválený.  

- Ozvučenie dostal za úlohu zabezpečiť poslanec p. Andrej Čurlik v súčinnosti s p. Matúšom 

Myšíkom. 

- Príprava priestorov a potrebného materiálneho zabezpečenia bude organizovaná zamestnancami 

OcÚ. O pomoc pri úprave tribúny a príprave priestorov  starosta obce Ing. Miroslav  Bobrik , 

požiadal  členov  ZO SZPB, prostredníctvom jej predsedu  p. Andreja Baloga.  

- Predsedníčka MS SČK bola požiadaná o vytvorenie pracoviska ( meranie tlaku,...) a vytvorenie 

jednej zdravotníckej hliadky v deň konania MS. 

- Vedúca Ženskej FS HERLICA bola požiadaná o pomoc pri predaji tombolových lístkov. 

- K zabezpečeniu cien do tomboly bolo prijaté spoločné rozhodnutie, že na ich zabezpečovaní sa budú 

spolupodieľať  jednotlivé organizácie, v závislosti na výške poskytnutej dotácie: poľovníci – dve 

ceny, MS SČK – tri ceny, ZO SZPB – päť  cien a FS HERLICA – päť cien. S uvedeným sa stotožnili 

všetci prítomní zástupcovia týchto organizácii a skupín. 

- Starosta obce navrhol, aby počas MS, ak o to požiadajú, bolo umožnené vytvorenie predajných 

stánkov s výnimkou špeciálnych druhov tovarov (ovocie a zelenina, Hračky,...), miestnym 

podnikateľom. Návrh bol poslancami jednomyseľne schválený s tým, že táto informácia bude 

postúpená občanom obce – podnikateľom, aby mali možnosť v dostatočnom predstihu predložiť 

svoje požiadavky na OcÚ, s uvedením sortimentu predaja. 

      Ďalšie úlohy spojené so zabezpečením prípravy hlavného i sprievodných  podujatí, budú riešené 

i zabezpečované priebežne v úzkej súčinnosti OcÚ, poslancov OZ a predstaviteľmi jednotlivých organizácii 

a skupín. 

 

      6.)  Poslanci jednomyseľne schválili plán práce hlavného kontrolóra na obdobie od 01.06.2015 do 

31.12.2015. 

 

      7.)  Poslanci jednomyseľne schválili bez pripomienok Záverečný účet obce Petrovce za rok 2014 

s konštatovaním, že prebytok hospodárenia obce vo výške 115119,62 € bude prevedený do rezervného 

fondu. 

 

     8.)   Pri rozprave o výške odmeny pre poslancov navrhol starosta schváliť obmenu vo výške odmien 

z prechádzajúceho roka a to 700,-€ ročne. S uvedeným návrhom sa stotožnili poslanci p. Andrej Čurlik 

a Mgr. Anna Hliboká Čurlíková. Ing. Ján Jenčo navrhol odmenu vo výške 500,-€.  Z prítomných troch 

poslancov bola dvomi hlasmi schválená pre poslancov na rok 2015 odmena vo výške 700,-€   

 

    9.)    Úprava rozpočtu v príjmovej i výdavkovej časti bola poslancami schválená v súlade s predloženým 

návrhom jednomyseľne. Bežné príjmy bili navýšené o čiastku o 3792,-€ zo štátneho rozpočtu. Finančné 

operácie o čiastku 103946,47€.  

Vo výdavkoch, časti kapitálový rozpočet 103946,47€ a časti bežného rozpočtu presunúť z položky 0111 

635006 41 z opravy a údržby objektov navýšiť rozpočet v týchto položkách: 

0111 611 41 tarifné platy o 13255,-€ 

0111 632002 41 vodné stočné o 1000,-€ 

0320 633010 41 na odevy pre členov DHZ o 1500,-€ 

0320 633006 41 všeobecný materiál pre DHZ o 500,-€  

0820 633006 41 všeobecný materiál o 2000,-€ 

 

  10.)  Pri vyhodnotení vykonaných akcií, MDD a Juniáles starosta obce Ing. Miroslav BOBRIK 

konštatoval, že tieto boli zabezpečené i vykonané na veľmi dobrej úrovni. Zvlášť vysoko vyhodnotil aktivitu 

členiek MS SČK pri zabezpečení MDD i mladých členov DHZ, za čo im vyslovil poďakovanie a vyjadril 

presvedčenie, že v takomto duchu budeme pokračovať i naďalej. 

 

  11.)   Starosta obce vyhodnotil priebeh realizácie stavby ˇKanalizácia a ČOV Petrovce – Hanušovce“. 

Konštatoval, že najväčším problémom pri realizácii stavby je dodržiavanie termínov a neprimerane dlhé 

vybavovanie požiadaviek obce, ktoré sú predkladané Riadiacemu orgánu (MŽP SR). Okrem neprimerane 

zdĺhavej kontroly dokumentácie  verejného obstarávania je veľmi zdĺhavý proces i v  posudzovaní, 

schvaľovaní a následnom preposlaní  požadovaných finančných prostriedkov na účet obce k zabezpečeniu 

úhrad faktúr zhotoviteľovi.   

 



   12.)  Žiadosť o dotáciu 1000,-€ požiadal FS Oblík Hanušovce nad Topľou s odôvodnením potreby 

pokrytia nákladov spojených s chystaným premiérovým programom pri  príležitosti jubilejného výročia 

narodenia zakladateľa FS, nášho rodáka p. Andreja Velčka a obnovu a zhotovenie krojov.   

Po diskusií, vychádzajúc zo skutočnosti, že v rámci FS Oblík účinkovalo množstvo občanov obce, bola 

schválená dotácia vo výške 500,-€. Zároveň bolo prijaté rozhodnutie, aby pri príležitosti jubilejných 

narodenín p. Andreja Velčka bola zorganizovaná oslava jeho výročných narodenín v kruhu bývalých členov 

súboru z obce na našej pôde. 

         K žiadosti p. Andreja Štofana bolo prijaté stanovisko, že nakoľko odpredaj pozemku pri jeho dome, 

ktorý je ohraničený už existujúcim oplotením, bol schválený OZ v predchádzajúcom volebnom období. Ku 

predloženému geometrickému plánu bude spracovaná riadna kúpna zmluva a návrh na vklad kúpnej zmluvy 

do katastra nehnuteľností, so záverom, že náklady spojené s týmito úkonmi si bude hradiť p. Andrej Štofan. 

 

   13.)  Ing. Michal Peter – poďakoval za materiálnu  pomoc (úhrada výdajov na guľáš) pri zabezpečovaní 

akcie výstupu na Oblík. Upozornil, že ak sa dávajú informácie na internet, tak nie s chybami, ale presné 

údaje. Konkretizoval, že výsadba zemiakov nebola 21. mája 2015 a v poslednej zápisnici je namiesto p. 

Baloga uvedené p. Galoga. Vyzval poslancov, že v OZ sú dvaja pedagogickí  pracovníci, tak nech to pozrú.    

          Mgr. Anna Hliboká Čurlíková upozornila, že do budúcna bude potrebné prijať opatrenie 

k zamedzeniu nekontrolovateľnému vypaľovaniu trávy – sena občanmi. Zároveň upozornila i na potrebu 

obmedzenia  voľného pohybu psov po obci.  

          Starosta obce Ing. Bobrik informoval, že vykonal pohovor s pracovníčkou pohostinstva Kamienka p. 

Beátou Balogovou na základe oznámenia občanov o zvýšenej hlučnosti ( opakovane, bezdôvodné 

štartovanie motocyklov hosťami pohostinstva v nočných hodinách ) pri pohostinstve.  

        Ing. Peter upozornil, že verejné osvetlenie v ranných hodinách je potrebné vypnúť. 

 

    14.) V rôznom sa nikto neprihlásil. 

 

    15.) Uznesenie bolo priebežne schvaľované, počas jednania pri konkrétnych bodoch programu. 

 

    16.) Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil jednanie OZ. 

 

 

 

V Petrovciach dňa 02.07. 2015 

 

 

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

 

 

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

 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                    Ing. Miroslav BOBRIK   

                                                                                                                            starosta obce 

    

  


