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

Číslo:  22/18-4 /2017  

 
 

Z á p i s n i c a  

 
 

z 15.   zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 26.04.2017 

 

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 možnostiach kompostovania v obci. Informáciu podá Mgr. Alexander Starinský –  

        spoločnosť JRK Waste Management s.r.o. – www.menejodpadu.sk. 

  6.    Prejednanie   postupu   a  schválenie  dohody   o vysporiadaní   vlastníckych   vzťahov  k  parcelám  pod   
         školským ihriskom. 
  7.   Prehodnotenie žiadosti o odpredaj obecného majetku, prejednanie a schválenie  záväzného postupu pri  

         odpredaji uvedeného majetku.  

  8.   Prejednanie a schválenie prípravy žiadosti o NFP na úpravu a rekonštrukciu budovy OcÚ a 

Kultúrneho  

        domu   Petrovce,  so špecifickým   cieľom  „Zníženie  spotreby energie  pri  jej  prevádzke“  

z programu  

       „Kvalita životného prostredia“ 
  9.   Prejednanie postupu, personálneho a materiálneho zabezpečenia akcií:  

             Stavanie mája – 01.05.2017 

             Deň matiek – 14.05.2017 
             Juniáles – 17.06.2017 

             Futbalového turnaja – 23.07.2017 

             45. ročníka MS – 06.08.2017 
10.   Informácia o zmene majoritného vlastníka v spoločnosti OZÓN a. s.  

11.   Informácia o zaradení navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0932 Šimonka do 

národného  

        zoznamu európskeho významu. 
12.   Informácia o predložení oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostom 

        obce.  

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. Na zasadnutí privítal prítomných hostí a to Mgr. Alexandra Starinského, regionálneho 

manažéra spoločnosti JRK Slovensko s.r.o.  a  Ing. Michala PATERA. 

 

    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. Andrej Čurlik. 

Za zapisovateľku bola určená pani Emília ADAMOVÁ.  



   

     3. )  Návrh programu zasadnutia OZ bol prítomnými poslancami schválený jednomyseľne. 

 

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

zasadnutia bolo splnené. 

 

     5. )  Informáciu o zákonom stanovenej potrebe i možnostiach kompostovania biologického 
odpadu zakúpením kompostérov pre jednotlivé domácnosti, ale i vykonaní osvety,  podal Mgr. 
Alexander Starinský. Na otázku, aká by bola cena ponúkaných kompostérov uviedol, že táto by 
bola priamo úmerná  veľkosti kvalite materiálu, z ktorého by boli vybrané kompostéry zhotovené. 
Cena pri zakúpení cca. 125 kompostérov by  v závislosti na vybranom type kompostéra, 
predstavovala čiastku od 5 000,-€.  
 
     6.)  Ing. Michal PETER prítomných poinformoval o výsledkoch jeho doterajšej práce, smerujúcej 
k identifikácii vlastníkov podielov na predmetných parcelách. Skonštatoval, že predtým ako začne 
záväzne pracovať, musia poslanci jasne stanoviť podmienky, za akých bude môcť svoju činnosť 
vykonávať. Nakoľko neboli jasne špecifikované, bolo prijaté spoločné stanovisko, že do najbližšieho 
zasadnutia OZ tieto veci budú ozrejmené a potom i definitívne stanovené. Návrh dohody medzi 
obcou a Ing. Michalom PETEROM, pripravia spoločne, starosta obce Ing. Miroslav BOBRIK a Ing. 
Michal PETER a túto následne predložia na najbližšie zasadnutie OZ ku schváleniu.   
 
    7.)   Starosta obce informoval poslancov OZ o možnostiach a postupe pri prevode majetku obce 

v súlade s ustanoveniami Zákona č. 138/1991 Zb. z dôrazom na § 9 ods. 2 písm. a) a ods. 8 písm. e. 
Starosta obce odporúčil prevod tohto majetku obce, formou osobitného zreteľa ktorý následne poslanci 

schválili takto: 

 

    a.)   Z  parcely   E KN 122/1 –    orná    pôda  o  výmere 1750 m2, zapísanej na LV č. 560, katastrálne     
           územie  Petrovce, v  súlade  s  Geometrickým  plánom č. 44199236-55/2013, ktorý  vyhotovil dňa   

           3.2.2014 Peter Petrík, autorizačne overil dňa 3.2.2014 Ing. Ľubomír Perejda a úradne overil dňa    

           6.2.2014 pod č. 61-45/14 Ing. Miloš Staško, boli vytvorené  nové parcely, ktoré budú  predmetom    
           prevodu a to parcely: C KN: č. 410/14 o  výmere  306 m2, č. 410/15 o  výmere 383 m2, č. 410/16            

           o výmere  530 m2, č. 410/17 o  výmere  26 m2, č. 410/19   o výmere  208  m2 a  parcely č. 410/20  

           o výmere 125 m2. 

           Prevod bude vykonaný z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že žiadatelia 
o kúpu uvedených parciel sa o tieto dlhodobo, viac ako 20 rokov,  starali a udržiavali ich.      

                  Zo   4  prítomných   poslancov  za  hlasovali   všetci   poslanci   jednomyseľne   (p. Mgr. Hliboká  

                  Čurliková,  p. Mgr. Poliaková,  p. Čurlik  a  p. Rozkoš )  čo  predstavuje  80% =  4/5 z celkového  

                  počtu  poslancov. 
 

          b.)   Predmetom   prevodu   bude   parcela E KN č.122/101 – orná  pôda  o výmere  473  m2, ktorá  je  

                  zapísaná  na LV č. 560, katastrálne územie  Petrovce. 

                  Prevod  bude  vykonaný z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že žiadateľ 
                  a jeho príbuzní sa o túto parcelu po niekoľko desaťročí ale i v súčasností, starali a udržiavali ju.                  

                  Zo   4  prítomných   poslancov  za  hlasovali   všetci   poslanci   jednomyseľne   (p. Mgr. Hliboká  

                  Čurliková,  p. Mgr. Poliaková,  p. Čurlik  a  p. Rozkoš )  čo  predstavuje  80% =  4/5 z celkového  

                  počtu  poslancov. 
 

           c.)   Predmetom prevodu    bude    parcela  E KN č.  536/3 – ostatné  plochy  o výmere  842 m2, ktorá  

                  je  zapísaná  zapísanej na LV č. 258, katastrálne územie Petrovce. 

                  Prevod  bude  vykonaný  z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že žiadateľ 
                  a jeho príbuzní sa o túto parcelu po niekoľko desaťročí ale i v súčasností,  starali,    udržiavali ju 

                  a predkovia žiadateľky na uvedenej parcele mali postavený dom.                    

                  Zo   4  prítomných   poslancov  za  hlasovali   všetci   poslanci   jednomyseľne   (p. Mgr. Hliboká  

                  Čurliková,  p. Mgr. Poliaková,  p. Čurlik  a  p. Rozkoš )  čo  predstavuje  80% =  4/5 z celkového  
                  počtu  poslancov. 



    8.)  Starosta obce pripomenul, že o možnostiach prípravy Žiadosti o nenávratné finančné 

prostriedky na zateplenie budovy OcÚ s nimi hovoril individuálne a získal i súhlas.   Poslanci 

oficiálne odsúhlasili prípravu a podanie žiadosti o NFP. Starosta obce informoval, že v súčasnosti je už 

vypracovaný energetický audit budovy a pred dokončením je i projektová dokumentácia. Zároveň uviedol, 
že podľa doterajších predpokladov, celková cena za Žiadosť s potrebnými prílohami by sa mala pohybovať 

na úrovni 10 000,-€  
 

    9.)  Starosta obce informoval o stave zabezpečenia jednotlivých akcii organizovaných obcou. 
Pripomenul, že oproti pôvodným akciám, po dohovore s vedúcim FS OBLÍK, pánom Muchom, pribudla akcia 
„Stavanie mája“. Zároveň, že materiálne i personálne sú v rozhodujúcich bodoch zabezpečené, alebo je 
vykonaný dohovor o spolupráci s predstaviteľmi dobrovoľných  organizácii  v obci na ich zabezpečení. 
 

   10.)  Starosta obce informoval, že 12.04.2017, na valnom zhromaždení  akcionárov, boli títo informovaní, 
že majoritným vlastníkom akcii spoločnosti OZÓN a. s. sa stala spoločnosť „KOSIT“, ktorá nám zabezpečuje 
vývoz jak komunálneho, tak i separovaného odpadu, nakoľko v minulosti kúpila spoločnosť „AVE“.   
 

   11.)   Starosta obce podal i stručnú informáciu o pripravovanom zaradení územia európskeho významu 
SKUEV 0932 Šimonka do národného zoznamu európskeho významu. Vyzval prítomných, aby sa zúčastnili na 
stretnutí s pracovníkmi MŽP SR, ktoré sa má uskutočniť 3.5.2017 v Zámutove a v náhradnom termíne 
11.5.2017 v obci Hermanovce nad Topľou. 
 

   12.)  Starosta obce informoval, že v zákonom stanovenom termíne predložil na podateľňu obce 
oznámenie funkcii, činnosti a majetkových pomerov, s ktorými sa môžu poslanci individuálne zoznámiť. 
Zároveň informoval, že oproti predchádzajúcemu roku v tomto nedošlo k žiadnym zmenám. 
  
  13.)  Na OcÚ bola predložená jedná žiadosť a to žiadosť predsedom DHZ pánom  Slavomírom OREČNÝM 

o poskytnutie finančnej dotácie. Nakoľko vznikli nejasností pri posudzovaní potreby i účelu dotácie, OZ 
požiadalo starostu obce,  k  zabezpečeniu objektívneho posúdenia žiadosti, pozvať predsedu DHZ  pána 

Slavomíra OREČNÉHO k podrobnému objasneniu potreby dotácie a spôsobu jej využitia.   
 

14.)   V rámci bodu rôzne vystúpil p. Čurlik s návrhom vysadiť na svah pri DS okrasné dreviny a zároveň 
predniesol žiadosť o výstavbu chodníka v úseku od RD súpisné číslo 115 po zástavku autobusu pri kostole. 
Starosta p. Čurlika ubezpečil, že úpravu svahu pri DS už rieši a výstavba chodníka je zahrnutá do plánu, ale 
tohto roku je potrebné dokončiť už rozbehnuté akcie ak sú rekonštrukcia budovy školy  a výstavba hasičskej 
zbrojnice a ktoré už sú platné stavebné povolenia. Ďalšou možnou stavbou, v prípade ak uspejeme so 
žiadosťou na NFP bude zateplenie OcÚ. Začať ďalšiu akciu v tomto momente považuje za nereálnu. 
      Pán Rozkoš uviedol, že obdŕžal sťažnosť našich občanov a to pána Štofana z č. d. 27  a pani Adamovej 
z č. d. 84 na vysoké poplatky za odpad. Starosta obce vysvetlil, že súčasný stav vyberania poplatkov za 
odvádzanie odpadových vôd od ich producentov, výška týchto poplatkov je výrazne nižšia, než je cena 
pitnej vody, ktorú platíme  vodárenskej spoločnosti, pritom náklady sú neporovnateľné.   
 

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 27.04.2017 

 

 

 

 

                                                                                                                    Ing. Miroslav BOBRIK   

                                                                                                                            starosta obce 

    

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

 

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


