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

 

Petrovce dňa 14.09.2015 

Číslo:  22/9-4 /2015  

 

 

Z á p i s n i c a  

 

 
zo 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 11.09.2015. 

 

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 „ Zámeru spracovania Plánu rozvoja obce (PRO) Petrovce“ na roky 2015 - 2022 . 

 6.   Prejednanie úpravy rozpočtu v závislosti na úhradách faktúr za práce pri výstavbe „Kanalizácie a    

       ČOV“    

 7.   Vyhodnotenie uskutočnených spoločenských akcii v obci ( Futbalový turnaj na ANNY“ a 43. ročník  

       Mierových slávnosti  ). 

 8.   Informácia o stave realizácie výstavby kanalizácie.    

 9.   Žiadosti a sťažnosti.. 

10.   Diskusia. 

11.  Rôzne. 

12.  Návrh na uznesenie. 

13.  Záver. 

 

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

 

    2.)  Za overovateľov zápisnice boli zvolení pani Mgr. Anna POLIAKOVÁ a pán Andrej ČURLIK,  do 

návrhovej komisie bola zvolená pani  Mgr. Anna Hliboká Čurliková a pán Rastislav ROZKOŚ.  Za 

zapisovateľku bola určená pani Emília Adamová  

   

     3. )  Program bol prejednaný a bez  pripomienok 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.)  Starosta obce Ing. Miroslav Bobrik stručne objasnil potrebu Plánu rozvoja obce (PRO), ako 

nevyhnutnú administratívnu potrebu k možnosti uchádzania sa o finančné prostriedky v prospech obce. 

Zároveň vysvetlil, že PRO bude možno upravovať a dopĺňať na základe pripomienok občanov počas jeho 

spracovania. V tomto štádiu je vybratá len spoločnosť, ktorá spracuje koncepciu rozvoja obce na základe 

našich podkladov v súlade s platnou legislatívou a až po posúdení občianskou verejnosťou bode spracovaná 

konečná podoba PRO Petrovce. Zámer spracovania PRO i zhotoviteľ spoločnosť Strategia Regio, s.r.o., 

sídlo: Lipová 15, 092 21 Veľký Šariš boli všetkými prítomnými  poslancami OZ schválené jednomyseľne. 

     

 6./   Poslanci prejednali a schválili úpravu rozpočtu v položkách: Kanalizácia a ČOV takto: 

 

1. Fa DÚHA č. 300150084       223 341,64 € 

2. Fa DÚHA č. 300150115       248 372,28 € 

3. Fa DÚHA č. 300150110       264 028,64 € 

4. Fa DÚHA č. 300150111       316 421,29 € 

Celkom                          :   1 052 163,85 €  

 

 



 

 

 

      7.)  Starosta obce v úvode poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť na príprave i vlastnom 

zabezpečení akcii, ktoré v uplynulom období boli zabezpečované. Pri hodnotení úrovne zabezpečenia 

i následného priebehu 43. ročníka Mierových slávnosti skonštatoval, že tieto dosiahli  minimálne úrovne 

predchádzajúcich ročníkov a v mnohých ukazovateľoch ich i prevýšili. Vyjadril spokojnosť so samotnou 

prípravou i vykonaním. Zároveň ubezpečil, že v nasledujúcich rokoch budeme stavať na dosiahnutých 

výsledkoch a zároveň sa budeme snažiť odstraňovať dielčie  nedostatky, ktoré sme  počas prípravy 

i priebehu akcie zaznamenali. Vo svojom hodnotení starosta obce zvlášť vyzdvihol prípravu i zhostenie sa 

úlohy hostiteľky – moderátorky programu pani Mgr. Anny Hlibokej Čurlikovej. Prítomní poslanci k obsahu 

hodnotenia nemali pripomienky ani doplnenia.   

 

 

     8.)   Starosta obce informoval, že v dopoludňajších hodinách sa spoločne so zástupcami zhotoviteľa 

a zástupcami Správy ciest, zúčastnil na posudzovaní úrovne úpravy cestného zvršku po výstavbe 

kanalizácie. Informoval, že zhotoviteľ od 14.09.2015 vyčleňuje kapacity na odstránenie niektorých 

nedostatkov, ktoré súvisia prevažne s úpravou kanála na povrchovú vodu pozdĺž komunikácie. Zároveň 

podal informáciu, že zhotoviteľ, na základe požiadavky Správy ciest je povinný po celej dĺžke komunikácie 

3. triedy prekryť celý úsek komunikácie dvojvrstvovým mikrokobercom.  

K samotnému termínu dokončenia stavby uviedol, že na základe zmluvných  podmienok so zhotoviteľom 

a definitívneho pridelenia nenávratných finančných prostriedkov (NFP ), plynie od 4.5.2015 lehota 18-ich 

mesiacov  na  dokončenie časti stavby, ktorou je kanalizácia v meste Hanušovce nad Topľou a výstavba 

ČOV. Zároveň upozornil, že zhotoviteľ deklaruje  dokončenie celej stavby do konca novembra 2015. 

Technologická časť stavby má byť dodaná v priebehu mesiaca október. V tejto súvislosti starosta podal 

informáciu, že začal už jednania s cieľom, zabezpečiť odborného správcu ČOV, ktorý by podľa možnosti už 

bol prítomný i pri preberaní dodávok technologických zariadení. 

 

    9.)    Starosta obce odporúčal prítomným poslancom schváliť žiadosť p. Juraja VELČKA na výstavbu  

mosta – mostovej lávky k parcele KN-C č. 57 cez parcelu KN-C č. 475, ktorej vlastníkom je obec Petrovce. 

Vzhľadom k skutočnosti, že žiadateľ, môže stavbu realizovať len na vlastnej alebo dlhodobo prenajatej 

parcele, starosta odporúčal prenájom na obdobie 30 – ich rokov so symbolickým nájmom 1-€ ročne 

s podmienkou, že obec bude mať v prípade potreby ( regulácia potoka, úprava vodného toku a pod. ) prístup 

na danú  parcelu a že nájomca bude zabezpečovať údržbu oboch brehov potoka pozdĺž parcely KN-C č.57, 

ktorej je vlastníkom. Prednesený návrh bol schválený všetkými prítomnými poslancami. 

             K sťažnosti občanov na rušenie nočného kľudu klientmi pohostinstva Kamienka, starosta podal 

informáciu, že už on sám obdŕžal dve sťažnosti na prevádzku pohostinstva. Na obe odpovedal sťažovateľom, 

prejednal uvedené s personálom pohostinstva i jeho majiteľom Ing. Balogom, ktorý poslal písomnú 

odpoveď. Zároveň vyjadril počudovanie nad správaním Ing. Balogovej, ktorá ako učiteľka, namiesto 

primeranej komunikácie s mládežou, riešila tieto problémy vulgárnym nadávaním personálu pohostinstva 

Kamienka.  

           Prítomný p. Ján ADAM uviedol, že napriek predchádzajúcemu dohovoru s majiteľom, že reproduktor 

bude od dverí odstránený, že po 22.00 hod. nemajú sedieť hostia vonku a robiť hluk, tieto opatrenia zo 

strany majiteľa  neboli splnené.  

           K žiadosti o zjednotenie otváracích hodín v oboch pohostinstvách, bol najprv vysvetlený rozdiel 

a následne poslancami  konštatované, že ak upravili podmienky v jednom zariadení, tak je potrebné upraviť 

rovnakým spôsobom i v druhom a to predovšetkým v časti zatváracích hodín. Pri tomto pani Mgr. Hliboká 

Čurliková konštatovala, že najväčší problém vidí v dodržiavaní stanovených pravidiel, s čím sa stotožnili 

všetci prítomní poslanci. Následne bol prednesený návrh úpravy prevádzkovej doby v pohostinstve 

Kamienka takto: pondelok, utorok a streda od 11.00 hod.  do  22.00 hod.; štvrtok od 08.00 hod  do  

22.00hod. ; piatok, sobota od 09.00 do 24.00 hod.; nedeľa od 10.00 hod do 22.00 hod.. Tento návrh bol 

schválený poslancami Mgr. Hlibokou Čurlikovou, Mgr. Poliakovou a p. Čurlikom. Zdržal sa pán Rozkoš.    

  

 10.)  V tomto bode neboli žiadne príspevky. 

  

  11.) V bode rôzne starosta obce zoznámil prítomných poslancov so zamýšľanými spoločenskými akciami, 

ktoré predpokladá organizovať do konca roka 2015. Jedná sa o akciu „Deň mačanky“ v mesiaci október, 

„Stretnutie s jubilantami“ november, „Mikuláš“ december a „Silvestrovský punč“. Podrobné scenáre 

jednotlivých akcii a spôsob ich zabezpečenia bude prejednaný na nasledujúcich  zasadnutiach OZ.  

 

 



 

 

 

 

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

 

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

 

  

V Petrovciach dňa 14.09.2015 

 

 

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

 

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

                                                

                                                                                                                    Ing. Miroslav BOBRIK   

                                                                                                                            starosta obce 

    

  


