
    Obec Petrovce - Obecný úrad, č. 89, 094 31  Hanušovce nad Topľou 

Číslo:  22/14-3 /2015  

 

 

Z á p i s n i c a  

 

 
z 11.   zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 15.04.2015. 

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny. ( všetci poslanci,  HK obce a zapisovateľka ) 

 

Návrh programu: 

 

  1.   Otvorenie. 

  2.   Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 

  3.   Schválenie programu rokovania.  

  4.   Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

  5.   Prejednanie a schválenie „Ročného plánu obce Petrovce na rok 2016 na úseku civilnej ochrany,      
        krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, ochrany štátu a civilného núdzového plánovania.  
  6.  Prejednanie a schválenie doplnenia výbavy kuchyne – kultúrny dom ( náhrada el. šparáka a 

chladničky). 

  7.  Prejednanie a schválenie programu a spôsobu zabezpečenia osláv Medzinárodného dňa matiek a 44.  

       ročníka Mierových slávností.  

  8.  Informácia o stave, postupe a spôsoboch napájania sa na verejnú kanalizáciu občanmi obce.        

  9.  Informácia o podaní žiadostí o NFP ( Výzva 7.4.)na zateplenie a rekonštrukciu budovy kultúrneho 

domu.  

10.  Informácia o potrebe  a možnostiach vyňatia lesného fondu pre účely zachovania lyžiarskeho vleku.  

11.  Informácia o  dotáciách schválených starostom obce na základe upravených kompetencii.  

12.  Predloženie oznámení funkcii, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce. 

13.  Úprava rozpočtu – položiek ÚPSVR. 

14.  Žiadostí. 

15.  Sťažností. 

16.  Diskusia.  

17.  Návrh na uznesenie. 

18. 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 Rastislav ROZKOŠ,  do 

návrhovej komisie bola zvolená pani  Mgr. Anna HLIBOKÁ ČURLIKOVÁ a pán Ing. Ján JENČO.  Za 

zapisovateľku bola určená pani Anna GAJDOŠOVÁ.  

   

     3. )  Navrhnutý program bol schválený všetkými prítomnými poslancami. 

 

     4. )  Pri kontrole plnenia uznesenia bolo konštatované, že uznesenie z predchádzajúceho zasadnutia bolo 

splnené. 

 

     5. )   Prítomní poslanci prejednali a bez pripomienok schválili „Ročný plán obce Petrovce na rok 2016 na 
úseku civilnej ochrany, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, ochrany štátu a civilného núdzového 
plánovania“.  
 
    6. )  Starosta obce zoznámil prítomných poslancov s nevyhovujúcim stavom elektrického sporáka 
a chladničky. Navrhol ich nahradiť  elektrický sporák za plynovou stoličkou a kuchynským plynovým 
sporákom v hodnote do 1000,-€  a chladničkou s objemom cca. 400l, s možnosťou uloženia krabíc so 
zákuskami, ktorej hodnota je taktiež do 1000,-€.   Nákup sporáka a chladničky bol všetkými prítomnými 
poslancami schválený. 
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   7. )  Starosta obce informoval prítomných o termíne Dňa matiek, ktorý v tomto roku vychádza na  8.5. 
a o potrebe prípravy a jeho zabezpečenia. Predniesol predpokladaný program, ktorý bude zabezpečený 
vystúpením FSS Herlica a deti z MŠ a ZŠ. S navrhovaným programom sa stotožnili všetci poslanci. Prejednali 
a schválili organizačné a materiálne zabezpečenia osláv. Ozvučenie zabezpečí p. Čurlik. Občerstvenie bude 
pozostávať z minerálok, kávy – čaju, vína z čiernych ríbezlí. Starosta obce navrhol, aby sme teraz 
nekupovali zákusok, ale požiadali členky MS SČK o prípravu kysnutých koláčov, tak ako to urobili na 
karneval pre deti. Potrebný materiál by zakúpila obec. S uvedeným návrhom súhlasili všetci poslanci. 
          K organizačnému zabezpečeniu kultúrneho programu 44. ročníka mierových slávností pod Lysou, bol 
prijatý záver, že organizáciu budú, starosta obce Ing. Bobrik a Mgr. Anna Hliboká Čurliková konzultovať 
s vedúcim FS Oblík, p. Muchom a následne podajú spätnú informáciu. 
 
  8. )  Starosta obce Ing. Miroslav Bobrik zoznámil prítomných so stavom realizácie a možnosťami napojenia 
na kanalizáciu. Upozornil, aby poslanci vo svojom okolí motivovali občanov k napojeniu odpadu na kanál. 
Zdôraznil, že všetky potrebné pokyny sú uvedené v letáku, ktorý vypracoval a zabezpečil jeho doručenie do 
domácnosti. Podal informáciu, že obecné  budovy ( Kultúrny dom, škola a bytový dom ) už boli napojené.  
Prítomných ubezpečil, že z bezpečnostných dôvodov, silami a prostriedkami OcÚ zabezpečí zasypanie 
pôvodných žúmp. Pri tejto súvislosti podal i informáciu o tom, že pri snahe zasypať žumpu pri škole zasiahol 
p. Jozef Varga s tým, že si nepraje, aby táto žumpa bola zasypaná, nakoľko sa nachádza na jeho pozemku. 
Zároveň podal informáciu o tom, že pri preverovaní skutkového stavu zistil, že na parcelu KN-C č.367/1 – 
Zastavané plochy a nádvoria o výmere 792 m2, na ktorej má byť postavená inžinierska stavba – cesta, 
miestna a účelová komunikácia,..., nebol založený list vlastníctva. Ďalším preverovaním zistil, že na parcelu 
KN E č. 177/1 – Orná pôda o výmere 792 m2, ktorá odpovedá parcele KN-C 367/1, je založený list 
vlastníctva č. 541, znejúci na Jozefa Vargu a jeho manželku Ľubicu r. Velčkovú s titulom nadobudnutia  
„Rozhodnutie ROEP č. C 22/2010/Kv o nadobudnutí vlastníctva vydržaním podľa §  11 ods.1 zák. č. 
180/1995 Z. z.“   
K vyriešeniu danej situácie navrhlo OZ pozvať manželov Vargových a terajší stav parcely, s dôrazom na 
možnosti jej ďalšieho využívania. 

    9. )  Starosta obce informoval, že v rámci zverejnenej výzvy 7.4. , zabezpečil prípravu potrebnej 
dokumentácie na zateplenie a rekonštrukciu budovy kultúrneho domu a túto, prostredníctvom agentúry, 
predložil  dňa 23.03.2016 na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

   10. )   K možnostiam zachovania lyžiarskeho vleku starosta obce podal informáciu o potrebe podania 
žiadosti o vyňatie časti parcely, na ktorej je lyžiarsky vlek postavený, z plnenia funkcie lesa. Informoval, že 
v uplynulých dňoch pracovisko štátnej správy lesného hospodárstva vo Vranove nad Topľou, kde dohodol 
postup pri príprave potrebnej žiadosti.  

   11. )   Starosta obce informoval, že na základe žiadostí a jemu schválených kompetencií, udelil dve 
dotácie. Pre PZ Lipiny vo výške 300,-€ a pre FSS Herlica, ako priamu pomoc pri zabezpečení účasti na 
nahrávaní spotu RTVS do relácie Kapura.   

  12. )   Starosta obce Ing. Miroslav Bobrik zoznámil poslancov s oznámením funkcií, zamestnaní, činností 
a majetkových pomerov. Zároveň uviedol, že uvedený dokument odovzdá na spisovni, kde bude uložený. 
  
  13. )   Pani Adamova podala informáciu, že vzhľadom k ťažko predpokladanému vývoju situácia, je 
potrebné upraviť rozpočet v položke pre UPSVAR a rovnako pre Voľby do NR SR. 
 
  14.  )   K žiadostiam o kúpu pozemkov pánom Pavlom Orečným a Slavomírom Gdovinom a jeho manželkou 
Luciou, bol prijatý záver, že i naďalej je v platnosti ustanovenie Uznesenia č. 13 z 28.06.2012, kedy bol 
odpredaj schválený za predpokladu, že budú podané žiadosti vlastníkmi všetkých dotknutých parciel 
a dodržané príslušné ustanovenia Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a  Zákona č. 38/1991 
Zb. o majetku obcí v z.n.p., pojednávajúce o hospodárení s majetkom obce .   
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http://www.mpsr.sk/sk/kontakty


               V ďalšom boli prejednané žiadostí o udelenie dotácii. Po posúdení a prehodnotení účelu, potrieb 
a zhodnotení doterajšej spolupráce vedenia obce i OZ, poslanci jednomyseľne schválili dotáciu pre MS SČK 
vo výške 500,-€, pre FSS Herlica, spojenú so zabezpečovaním hudobného doprovodu  vo výške 600,-€ a pre 
OZ Hanušáčik dotáciu vo výške 200,-€. 
 
   15. )   K sťažnosti pána Jána Gdovina, tykajúcej sa susedských sporov medzi ním a pánom  Jurajom 
Velčkom, bol prijatý OZ záver, aby predseda  Komisie pre verejný poriadok a priestupky pán Rastislav 
Rozkoš, do 30.04.2016 zvolal komisiu na ktorú si pozvú obe strany sporu a pokúsia sa o zmier. Výsledok 
činnosti i s návrhom opatrení komisie, predloží predseda do 06.05.2016. V prípade, ak nedôjde k zmieru 
oboch strán sporu, bude sťažovateľovi odporúčane postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho  zákonníka.  
 
   16.  )  P. Čurlik upozornil na poškodenie časti priepustu na vodu od domu smútku do potoka a zničenú 
cestu za domom Vladimíra Poliaka.  
               P. Mgr. Hliboká Čurliková upozornila, že je potrebné zapodievať sa neupravenými pozemkami 
a žiadať vlastníkov o vykonanie nápravy. 
             Starosta obce poďakoval diskutujúcim za podnety a ubezpečil diskutujúcich poslancov, že sa ich 
podnetmi bude zapodievať a usilovať o zjednanie nápravy. 
 
  17. ) Ing. Jenčo opätovne prečítal  jednotlivé body uznesenia, ktoré boli priebežne poslancami OZ 

schvaľované, a to vždy po prejednaní  jednotlivých  bodov programu.  

 

12. )    V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil jednanie OZ. 

 

 

 
    
 

 

V Petrovciach dňa 19.04.2016 

 

 

 

 

                                                                                                                    Ing. Miroslav BOBRIK   

                                                                                                                            starosta obce 

    

 

 

 

 

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

 

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

                                                

 


