
 

 

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

Číslo:  22/20 - 4 /2017  

 

 

 
 

Z á p i s n i c a  
 

z 18.   zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 25.09.2017 

 

 

 

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

                   p. Rozkoš , 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.   Prejednanie a schválenie spôsobu zabezpečenia domácností kompostérmi.  

  6.   Informácia o stave realizácie úpravy cesty III. triedy. 

  7.   Informácia o stave vykonávania rekonštrukcie budovy Základnej a Materskej školy. 

  8.   Vyhodnotenie 45. ročníka Mierových slávnosti pod Lysou. 

  9.   Prejednanie a schválenie organizačného a materiálneho zabezpečenia akcií „ Dzeň mačanky“,  

        „Stretnutie s jubilantmi“ a „Mikuláš“ 

10 .   Rôzne 

11.   Diskusia.  

12.   Návrh na uznesenie. 

13.   Záver. 

 

 

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

 

    2.)  Za overovateľov zápisnice boli zvolení p. Andrej ČURLIK, p. Ing. Ján JENČO, do návrhovej komisie 

bola zvolená pani Mgr. Anna HLIBOKÁ ČURLIKOVÁ a Mgr. Anna POLIAKOVÁ Za zapisovateľku bola 

určená pani  Emília ADAMOVÁ.  

   

     3. )  Starosta obce navrhol úpravu programu jednania o doplnenie nového bodu „Úprava rozpočtu 

v časti kapitálové výdavky“, ktorý zaradiť ako bod 10 a ostatné body prečíslovať smerom nahor. Takto 

upravený návrh programu poslanci jednomyseľne schválili. 

 

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

splnené v plnom rozsahu. 

 

     5. )  Starosta  informoval prítomných o potrebe vybavenia domácnosti kompostérmi vo vlastnej réžii. 

Zároveň doplnil, že v súčasnosti je síce možnosť požiadať o finančné prostriedky na zakúpenie kompostérov, 

avšak minimálna hodnota je 80 000,-€ a kúpa kompostérov do všetkých domácnosti predstavuje čiastku 

okolo 15 000,-€. Poslanci sa s uvedenou potrebou stotožnili a požiadali starostu obce vykonať cenový 

prieskum.   
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      6.)  Starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že v súčasnom období bude vykonaná úprava 

povrchu vozovky v súlade s podmienkami, ktoré pri kolaudácii kanalizácie a ČOV v roku 2015 požadovalo 

vedenie Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja. Vysvetlil, že po rokovania so SÚC PSK 

bolo nakoniec prijatá dohoda  o združení finančných prostriedkov obce a PSK a namiesto mikrokoberca 

bude položený riadny asfaltový koberec, ktorého položenie by malo byť ukončené do konca mesiaca 

september.  

 

     7.)   K stavu vykonávania rekonštrukcie budovy ZŠ a MŠ starosta podal informáciu o priebehu s  

konštatovaním, že v súčasností je pred dokončením strecha a do konca roku sa predpokladá vykonať 

výkopové práce a následná hydroizolácia stien budovy. Zároveň uviedol, že na odporúčanie pána Juraja 

Velčka, bude nad budovou školy vytvorený  kanál na odvádzanie povrchových vôd. S uvedeným sa stotožnili 

i prítomní poslanci. 

      

    8.)  Starosta v súčinnosti s pani ADAMOVOU podali informáciu o zúčtovaní finančných prostriedkov na 

zabezpečenie 45. Mierových slávností pod Lysou. Tu konštatovali, že priame výdavky obce na zabezpečenie 

akcie predstavovali čiastku 3331,51€ z ktorej prevažná časť boli výdaje na zabezpečenie kultúrnych 

vystúpení a  ozvučenia. Pani ADAMOVÁ prítomným predložila podrobné zúčtovanie. 

 

   9.)   Prítomní poslanci jednomyseľne odsúhlasili termíny konania jednotlivých podujatí. „Dzeň mačanki“ 

dňa 07.10.2017, „Stretnutie s jubilantmi“ dňa 19.11.2017 a 05.12.2017 „Mikuláša“. Všetci prítomní 

poslanci zároveň jednomyseľne odsúhlasili, aby tieto akcie boli finančne kryté na úrovni roku 2016.  

„Dzeň mačanki“ pozornosť pre každé družstvo v cene cca rovnajúcej sa nákladom na uvarenie 5l 

„mačanki“ a pre prvé tri družstva vo varení „mačanki“ a pílení dreva odmeny h celkovej hodnote do 200 €. 

„Stretnutie s jubilantmi“ obed s občerstvením, kvet a poukážku na 20,-€ každému jubilantovi a náklady za 

kultúrne vystúpenie. „Mikuláš“ pripraviť balíček pre detí od 0 rokov až po deti navštevujúci 4. ročník našej 

ZŠ v hodnote cca. 5€.    

 

  10.)  Pani ADAMOVÁ objasnila, že zmena rozpočtu je potrebná z dôvodu prevodu finančných prostriedkov 

na zabezpečenie kapitálových výdavkov v rámci zabezpečenia financovania rekonštrukcie budovy školy, 

nakoľko tieto sme nemali v pláne zahrnuté. Zároveň uviedla, že prevod bude vykonaný z rezervného fondu, 

kde máme dostatok prostriedkov a zároveň, že toto môžeme urobiť len na základe reálnych výdajov, ktorých 

výška je  v tomto prípade vyčíslená predloženou faktúrou od zhotoviteľa.    

 

   11.)  V tomto bode sa starosta obce Ing. Miroslav BOBRIK ospravedlnil, že zabudol vyžiadať vyňatie 

pozemku pod lyžiarskym vlekom z fondu lesného hospodárstva. Túto skutočnosť si uvedomil po pripomenutí 

lesným správcom Urbárskej spoločností pánom Miroslavom BIROŠOM. Napriek rozdielnym názorom 

prítomných poslancov na existenciu vleku bol prijatý záver, že starosta obce preverí možnosti vyňatia tohto 

pozemku z lesného hospodárstva, závery predloží na najbližšom zasadnutí OZ a potom bude prijaté 

definitívne rozhodnutie. 

Pani Mgr. HLIBOKA ČURLIKOVA predniesla otázku, či by nebolo možné osloviť poľovníkov, o náhradu 

škody spôsobenú zverou. Nakoľko sa jedná o problematiku trápiacu väčšinu našich občanov, bolo prijaté 

rozhodnutie, prizvať na najbližšie zasadnutie OZ predsedu PZ Lipiny k spoločnému hľadaniu spôsobov 

zamedzenia škôd spôsobovaných zverou. V ďalšom uviedla, že od občanov získala informácie o tom, že boli 

zahliadnuté nákladné auta označené ako auta na prevoz nebezpečných látok, smerujúce na skládku. Bolo 

dohodnuté, že na základe uvedeného bude spracovaná požiadavka na objasnenie uvedeného spoločnosťou 

OZÓN. Upozornila i na opakované znečisťovanie priestorov autobusovej zastávky pri kostole. Poukázala na 

skutočnosť, že aj keď  obecný úrad zabezpečuje pravidelné  vyčistenie týchto priestorov, od piatka do nedele 

je tam opäť množstvo špiny, vrátane cigaretových ohorkov. Požiadala, či by nebolo možné tento stav riešiť 

prípadne i monitorovaním kamerami. K uvedenému  starosta obce uviedol, že obdobne budeme musieť riešiť 

i situáciu v areáli školy a navrhol, aby sme to spoločne riešili po dokončení úpravy fasády budovy školy.  

Pán Ing. JENČO sa spýtal či sa nebudú opravovať zastávky, nakoľko sú už niektoré ich časti značne 

prehrdzavené. Starosta ubezpečil, že túto pripomienku využije pri určovaní prác  zamestnancom úradu.      
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   12.)  O vystúpenie v diskusií požiadal pán Ján BALOG ml., bytom Petrovce 117, čo mu bolo umožnené. Vo 

svojom vystúpení predniesol stanovisko, že sa nenapojí na kanalizáciu a že si bude žumpu vyvážať sám 

a zároveň predložil objednávku VVS Košice na vývozu žumpy zo dňa 16.08.2017 z ktorého nie je jasné, či 

bol vývoz žumpy uskutočnený alebo nie. Uviedol, že s kanalizáciou súhlasí, ale nesúhlasí s čističkou pre 

OZÓN a preto sa nenapojí. Zároveň konštatoval, že na tabuli na plote čističky je napísané Hanušovce 

Petrovce a Jozef Sciranka nie je napojený. Tu mu bolo vysvetlené, že v rámci výstavby kanalizácie 

v Hanušovciach  bola vybudovaná kanalizácia na uliciach Budovateľská a Zámocká. Po niekoľkých ďalších 

invektívach, pán BALOG opustil miestnosť. Starosta obce Ing. Miroslav BOBRIK k tomu uviedol, že bude 

postupovať i v tomto prípade zákonným spôsobom a to rovnako ako voči všetkým občanom, ktorí už 

opakovane boli vyzvaní a doposiaľ sa na verejnú kanalizáciu nenapojili.     

 

  13.)   Jednotlivé body uznesenia boli priebežné prijímané. 

   

  14.)  V závere poďakoval za aktívnu účasť všetkým prítomným a ukončil 18. zasadnutie OZ.  

 

 

 

V Petrovciach dňa 27.09.2017 

 

 

 

 

                                                                                                       Ing. Miroslav BOBRIK 

                                                                                                               starosta obce 

 

 

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

 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

  


