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

 

Číslo:  22/12-3 /2015  

 

 

Z á p i s n i c a  

 

 
zo 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 31.12.2015. 

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny.   

 

Návrh programu: 

 

  

  1.   Otvorenie. 

  2.   Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 

  3.   Schválenie programu rokovania.  

  4   Prejednanie a schválenie „Dohody o uznaní záväzku obce Petrovce voči SÚC PSK.“  

  5.   Diskusia. 

  6.   Návrh na uznesenie. 

  7.   Záver. 

 

    1.)  Rokovanie 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril  starosta obce Ing. Miroslav Bobrik.  

 

    2.)  Za overovateľov zápisnice boli zvolení pani Mgr. Anna POLIAKOVÁ a pán Rastislav ROZKOŚ 

Andrej ČURLIK,  do návrhovej komisie bola zvolená pani  Mgr. Anna Hliboká Čurliková a pán Andrej 

ČURLIK.  Za zapisovateľku bola určená pani Anna Gajdošová.  

   

     3. )  Navrhnutý program bol schválený všetkým prítomnými poslancami. 

 

  4.)  V úvode tohto bodu starosta obce Ing. Miroslav Bobrik objasnil, že zasadnutie zvolal z dôvodu 

potreby uzavretia „Dohody o uznaní záväzku“ so Správou a údržbou ciest Prešovského samosprávneho 

kraja, so sídlom Jesenná 14, 080 05 Prešov, podľa § 558 Občianskeho zákonníka, týkajúcej sa uznania 

záväzku obce Petrovce čo do dôvodu a výšky voči Správe a údržbe ciest PSK, a následné spísanie notárskej 

zápisnice vzťahujúcej sa na túto dohodu. Zároveň uviedol, že napriek dôvodovej správe, ktorú sme obdŕžali, 

vidí dôvod v rozporoch vedenia SUC PSK a vedení DÚHA a. s. Obec ako investor, neobdŕžala žiadne 

požiadavky na vykonanie takýchto prác. No na stranu druhú, sme momentálne rukojemníkmi sporu vedúcich 

predstaviteľov týchto firiem. Ak túto „Dohodu o uznaní záväzku“  neprijmeme hrozí, že nesplníme 

podmienky pridelenia NFP a budeme  nútení vracať získané finančné prostriedky. Ubezpečil poslancov, že 

bude aktívne jednať o možnostiach financovania týchto alebo časti týchto prác spoločnosťou DÚHA a. s. 

eventuálne jednať o možnostiach združenia prostriedkov PSK, DÚHA a. s. a obce Petrovce za účelom 

vykonania riadnej úpravy povrchu vozovky. 

Pani. Mgr. Hliboká  Čurliková poukázala na ďalší vážny problém, ktorým sú časté poruchy vodovodnej sieť 

a následné rozkopávky. Starosta obce jej odpovedal, že podľa doterajších informácii, vodárenská 

spoločnosť údajne momentálne nemá prostriedky na vykonanie rekonštrukcie a predpokladá toto vykonať 

o cca. 4 až 5 rokov.  

Mgr. Poliaková sa informovala, či stanovená cena je definitívna. Starosta je odpovedal, že podľa jeho 

názoru, cena bola stanovená SÚC PSK pre prípad, že by požadované práce  neboli vykonané. Zároveň 

vyjadril presvedčenie, že ak dokážeme obstarávaním vysúťažiť výhodnejšiu cenu, tak by to nemal byť 

problém.  

Nakoľko neboli ďalšie pripomienky ani návrhy, dal starosta obce Ing. Miroslav Bobrik hlasovať schválení 

Dohody o uznaní záväzku“ so Správou a údržbou ciest Prešovského samosprávneho kraja v znení, ako ho 

obci elektronický doručila JUDr. Jana  KRIVKOVÁ pracovníčka právneho referátu Správy a údržby ciest 

Prešovského samosprávneho kraja, dňa 29.12.2015 o 10.00 hod., ktorej úplne znenie obdŕžal každý 

poslanec OZ.  

Za schválenia „ Dohody o uznaní záväzku“...  hlasovali všetci prítomní poslanci.   

 

 

 



 

 

V ďalšom dal starosta obce Ing. Miroslav Bobrik  hlasovať, aby bol poslancami splnomocnený túto 

„Dohodu o uznaní záväzku“ , ako bola predložená ku schváleniu podpísať a uhradiť náklady za notársku 

činnosť v predpokladanej výške 194,-€. 

 Za schválenie splnomocnenia hlasovali všetci prítomní poslanci. 

 

 

     5.)   Do diskusie sa nikto neprihlásil.   
  

    12.)  Uznesenie, ktoré bolo prijaté v priebehu jednania predniesla predsedníčka návrhovej komisie. 

   

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

 
 

 

 

V Petrovciach dňa 03.01.2016 

 

 

 

 

                                                                                                                    Ing. Miroslav BOBRIK   

                                                                                                                            starosta obce 

    

 

 

 

 

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

 

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

                                                

 


