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

Číslo:  22/18-4 /2015  

 
 

Z á p i s n i c a  

 
 

z 15.   zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 03.02.2017 

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny. ( poslanci p. Hliboká Čurliková, p. Poliaková, p.  

                   Rozkoš a p. Jenčo, HK obce p. Peter a zapisovateľka – p. Adamová ) 

 
Návrh programu rokovania: 

 

  1.   Otvorenie. 

  2.   Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 

  3.   Schválenie programu rokovania.  

  4.   Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia. 

  5.   Informácia o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016 . 

  6.   Prejednanie návrhu a schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2017. 

  7.   Prejednanie  návrhu a schválenie VZN č. 009/2017 o  podmienkach  prideľovania  nájomných bytov vo   

        vlastníctve obce. 

  8.    Prejednanie   postupu   a  schválenie  dohody   o vysporiadaní   vlastníckych   vzťahov  k  parcelám  pod   
         školským ihriskom. 
  9.   Prejednanie     a    schválenie      zamerania      činnosti     obce     Petrovce   na  úseku civilnej ochrany                               

        obyvateľstva,   krízového    riadenia,    hospodárskej     mobilizácie,      obrany     štátu,   integrovaného            

        záchranného systému   

        a civilného núdzového plánovania na rok 2017. 

10.   Prejednanie návrhu a schválenie plánu kultúrno spoločenských akcii na rok 2017. 

11.   Informácia o vykonanej inventarizácii hnuteľného majetku obce. 

12.   Prejednanie návrhu a schválenie zoznamu hnuteľného majetku obce na vyradenie z evidencie. 

13.   Prejednanie   návrhu a schválenie   podmienok   zmluvy o účinkovaní  Jána  Ambróza a ľudovej  hudby  

        „Borievka“ na 45. ročníku Mierových slávnosti pod Lysou. 

13.   Prejednanie žiadosti. 

14.   Rôzne 

15.   Diskusia.  

16.   Návrh na uznesenie. 

17.   Záver. 

 

 

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

Bobrik.  

 

    2.)  Za overovateľov zápisnice boli zvolení p. Mgr. Anna POLIAKOVÁ a p. Rastislav ROZKOŠ, 

 do návrhovej komisie bola zvolená pani  Mgr. Anna HLIBOKÁ ČURLIKOVÁ a p. Ing. Ján 

JENČO. Za zapisovateľku bola určená pani Emília ADAMOVÁ.  

   

     3. )  Starosta obce Ing. Miroslav BOBRIK prítomných informoval, že Ing. Michal PETER  sa 

ospravedlnil z dôvodu choroby a preto navrhol  bod č. 8 neprejednávať a tento bod presunúť na 

najbližšie zasadnutie OZ a ostatné body prečíslovať. Takto upravený program zasadnutia OZ bol 

prítomnými poslancami schválený. 

 

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

zasadnutia bolo splnené. 

 

 



 

 

     5. )  Informáciu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017 zobrali poslanci OZ 
na vedomie.   
 
     6.)  Hlavný kontrolór podal stručný výklad k plánu kontrolnej činnosti, čo poslanci OZ bez 
pripomienok zobrali na vedomie a plán činnosti Hlavného kontrolóra jednomyseľne schválili. 
 
    7.)   Starosta obce poslancom OZ podal informáciu o vykonanej kontrole, ktorej predmetom bolo 

zhodnotenie dodržiavania podmienok dohodnutých v zmluve o dotácii na rozvoj bývania komisiou 

Stavebného úradu, OÚ Prešov. Po tejto informácii poslanci OZ, bez pripomienok a jednomyseľne 

schválili predložené VZN č. 009/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve 

Obce Petrovce.  
 

    8.)  Prítomní poslanci bez pripomienok a jednomyseľne schválili Zamerania  činnosti  obce  

Petrovce   na  úseku civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, hospodárskej  mobilizácie,  obrany  

štátu,  integrovaného záchranného systému   

 
    9.)   Poslanci OZ prejednali a jednomyseľne schválili  Plán kultúrno spoločenských akcii na rok 
2017 takto: 
           a.) MDŽ - 12. marec s finančným krytím do 430,-€ 
           b.) Deň matiek – 14. máj s finančným krytím do 400,-€ 
           c.) Deň detí – Juniáles – 18. jún 
           d.) 9. ročník futbalového turnaja – 23. júl 
           e.) 45. ročník Mierových slávností pod Lysou – 6. august 
           f.) „Dzeň mačanki“ 2. ročník – 30. september 
           g.) Stretnutie s jubilantami a rodičmi novonarodených detí – 19. november 
           h.) Slávnostné zapálenie vianočného stromčeka, Mikuláš – 6. december 
           ch.) Rozlúčka s rokom 2017 a vítanie nového roku 2018 – silvestrovský ohňostroj  
 
   10.)  Pani Adamová informovala prítomných o vykonanej inventarizácii materiálu v rámci obce. 
Inventarizácia bola vykonaná samostatne, na základe rozhodnutia starostu obce a to v rámci 
Materskej školy, Základnej školy a OcÚ. Z vykonania inventarizácie boli spracované záznamy.     
 
   11.) Pani Adamová  zoznámila prítomných s návrhom na vyradenie materiálu, ktorý už nie je 
možné využívať. Zároveň pripomenula, že tento prehľad bol vykonaný i na základe výsledkov 
auditu, kde bolo konštatované, že obec dlhodobo eviduje tento neupotrebiteľný materiál. Poslanci 
uvedenú informáciu zobrali na vedomie a jednomyseľne schválili zoznam materiálu a jeho 
vyradenie z evidenciu OcÚ.  
 
   12.) Poslanci OZ prejednali a jednomyseľne schválili podmienky zmluvy o účinkovaní pána Jána 
AMBRÓZA a ľudovej hudby „Borievka“ na 45. ročníku Mierových slávností pod Lysou. 
  
   13.)  Na OcÚ boli doručené tri žiadosti o dotáciu v súlade s platným VZN č. 003/2015. Poslanci 
jednotlivé žiadosti prejednali a jednomyseľne schválili dotácie jednotlivým žiadateľom takto: 
         a.) Folklórna spevácka skupina „HERLICA“ – 600,-€, 
         b.) Poľovnícke združenie „LIPINY“ Hanušovce, pre skupinu Petrovce – 500,-€, 
         c.) Folklórny súbor „OBLÍK“ – 2000,-€ 
 
 14.)    Starosta obce informoval prítomných o činností, potrebách a návrhoch.  

       a.) Pri   stavebnom   konaní  k  výstavbe  garáži  pri  bytovom  dome  bolo  zo strany vlastníkov   

            susediacich  pozemkov  dané  zamietavé  stanovisko s požiadavkou, riešiť likvidáciu budovy  

            sýpky. Ako možné   riešenie navrhol  starosta obce, jednať  so  spoluvlastníkmi  susediacich   

            pozemkov možnú zámenu časti pozemku na ktorom je postavený bytový dom za pozemok na  



           ktorom je postavená sýpka. S týmto návrhom sa stotožnili všetci poslanci OZ a splnomocnili  

           starostu obce, aby túto možnosť prerokoval so spolumajiteľmi susediacich pozemkov. 

      b.) ďalej  podal  informáciu  o   stretnutí  s  Mgr. Petrovičom,  z dôvodu  potreby  vypracovania   

           monitorovacej správy k stavbe „Kanalizácia a ČOV Petrovce“, s termínom predloženia máj  

          2017, ktorú je  ochotný  spracovať za odmenu vo výške 300,-€ bez dane. V ďalšom prejednali  

          možnosti vypracovania projektu na NFP na zateplenie budovy kultúrneho domu, čo by stalo  

          cca. 1500,-€ a zrealizovanie obstarávania rekonštrukčných prác na budove školy v hodnote  

          cca. 2000,-€. S jednotlivými návrhmi sa poslanci stotožnili. 

      c.) K  zabezpečeniu  vykonávania  prác  pri  výstavbe  garáži i plnenia ostatných úloh, navrhol  

           starosta  prijať  pána  Milana  ČURLIKA  na  plný  úväzok. V zime  by  plnil  úlohy obsluhy  

           kotolne a v  ostatných  mesiacoch  úlohy  podľa potreby OcÚ. Poslanci jednomyseľne návrh  

           odsúhlasili.                   

      d.) V ďalšom   podal  informácie  o spôsobe  realizácie  kúpy  pozemkov  na  základe podaných  

           žiadosti z dôvodu osobitného  zreteľa, potreby kúpy traktora, o získaní vozidla Škoda Fabia  

          od MO SR, o postupe   pri   výstavbe  Pamätnej izby a iniciatíve zástupcu Matice Slovenskej, 

          zabezpečiť účasť Ruskej delegácie na 45. ročníku Mierových slávnosti a ponuke vystúpenia  

          s pásmom zo života Kukorelliho. 

      Pani Mgr. Anna HLIBOKÁ ČURLIKOVÁ informovala prítomných, že dňa 2.7.2017 cirkevný 

zbor pripravuje slávnosť k 20. výročiu vysviacky kostola a požiadala o spoluprácu, čo jej starosta 

obce prisľúbil.   

   

15. )  Pani Anna HLIBOKÁ ČURLIKOVÁ zoznámila prítomných s prijatým uznesením, ktorého 

body boli prijímané priebežne počas jednania o jednotlivých bodoch programu. 

 

  16.)  Zasadnutie ukončil starosta obce a poďakoval prítomným za aktívny prístup počas 

prejednávania jednotlivých bodov programu. 

 

   

 

V Petrovciach dňa 07.02.2017 

 

 

 

 

                                                                                                                    Ing. Miroslav BOBRIK   

                                                                                                                            starosta obce 

    

 

 

 

 

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

 

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

                                                

 


