
 

 

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

Číslo:  22/22 - 4 /2017  

 

 

 
 

Z á p i s n i c a  
 

z 19.   zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 12.12.2017 

 

 

 

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 úpravy rozpočtu na rok 2017. 

  6.   Prejednania návrhu, stanoviska hlavného kontrolóra rozpočtu a schválenie rozpočtu na rok 2018   

        s výhľadom na roky 2019 a 2020. 

  7.   Prejednanie VZN č. 011/2017 o určení finančného pásma a výšky príspevku za stravovanie v ŠJ. 

  8.    Zoznámenie s obsahom  Správy nezávislého audítora pre štatutárny orgán obce Petrovce a obecné  
         zastupiteľstvo obce Petrovce    
  9.    Prejednanie a potvrdenie predbežného súhlasu poslancov s kúpou traktora a prejednanie možností  
         zakúpenia ďalších závesných zariadení  na  traktor. 
10.   Prejednanie ponuky zabezpečenia kompostérov do domácností.. 

11.   Prejednanie možnosti výstavby schodiskovej plošiny v priestoroch Kultúrneho domu. 

12.   Informácia o podpísaní dodatku k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 30.04.2003. 

13.   Informácia o výstavbe zabezpečovacieho systému v priestoroch Obecného úradu.  

14.   Udelenie odmien poslancom OZ Petrovce za rok 2017. 

15.   Prejednanie žiadosti. 

16.   Rôzne 

17.   Diskusia.  

18.  Návrh na uznesenie. 

19.   Záver. 

 

 

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

 

    2.)  Za overovateľov zápisnice boli zvolení p. Andrej ČURLIK a  p. Rastislav ROZKOŠ , do návrhovej 

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

bola určená pani  Emília ADAMOVÁ.  

   

     3. )  Program rokovania bol jednomyseľne schválený v súlade s predloženým návrhom. 

 

     4. ) Pri kontrole plnenia uznesenia starosta obce konštatoval, že z predchádzajúceho uznesenia 

nevyplynuli žiadne  úlohy. Zo žiadosti, ktoré boli adresované na starostu, boli tri splnené v plnom rozsahu, 

starosta podal prítomným informáciu o výsledkoch a zároveň uviedol, že na toto zastupiteľstvo nepozýval 



 

 

predsedu PZ Lipiny, vychádzajúc zo skutočností, že zasadnutie OZ sa koná v pracovný deň a predseda PZ 

Lipiny je v tej dobe v práci. Zároveň ubezpečil, že ho pozve na najbližšie zasadnutie, ktoré bude plánovať na 

piatok večer. Poslanci sa s týmto stotožnili. 

 

     5. )  Starosta  informoval prítomných o potrebe úpravy rozpočtu na rok 2017 a to v časti kapitálových 

výdajov vo výške 49 3455,18 € z rezervného fondu. Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za 

práce na rekonštrukcii MŠ a ZŠ. Pani Emília ADAMOVÁ doplnila, že rovnako je potrebné upraviť rozpočet 

i v bežných výdajoch o sumu 64 428,76 €, ktorá bola použitá na úpravu cesty po kanalizácii. Prítomní 

poslanci úpravu rozpočtu, tak ako bola navrhovaná a to jak v časti kapitálových, tak i bežných výdavkov, 

jednomyseľne schválili. 

 

      6.)  V úvode tohto bodu jednania vyzval starosta obce HK obce aby v prípade potreby doplnil svoje 

písomné stanovisko, ktoré bolo doručené všetkým poslancom. HK obce zhrnul jednotlivé body svojho 

písomného stanoviska a i verbálne odporučil rozpočet na rok 2018 a výhľadovo na roky 2019 a 2020 

schváliť. Predložený návrh rozpočtu prítomní poslanci jednomyseľne schválili bez pripomienok a doplnení. 

 

     7.)   Starosta podal základnú informáciu o dôvodoch potreby prijať VZN o určení finančného pásma 

a výške príspevku za stravovanie v školskej jedálni. Skonštatoval, že táto zmena vyvstala zo skutočnosti, že 

doterajšie príspevky nezabezpečujú vykrytie celkovej potreby. Zároveň uviedol, že i táto úprava môže byť len 

dočasná, nakoľko sa jedná o úpravu minimálnu, cena za stravnú jednotku sa navyšuje len o 7 centov.   

Poslanci schválili návrh VZN č. 011/2017 jednomyseľne. 

      

    8.)  Starosta krátko informoval o vykonaní auditu a zároveň pripomenul, že so správou  nezávislého 

audítora, ktorá bola adresovaná štatutárovi obce i poslancom OZ  sa mali možnosť zoznámiť, čo poslanci 

potvrdili. Uvedenú správu poslanci zobrali na vedomie.   

 

   9.)  Prítomní poslanci jednomyseľne sa stotožnili s predchádzajúcim individuálny súhlasom na kúpu 

traktora s pluhom na odhŕňanie snehu a posypovákom, ktorý bol zakúpený po predchádzajúcom vyhodnotení 

trhu, na základe najnižšej ceny. Po rozprave sa jednomyseľne stotožnili so zakúpením ďalšieho závesného 

náradia ku traktoru a to, vlečky do 3,5 t, čelného nakladača, mulčera a štiepkováča, po predchádzajúcom 

vyhodnotení trhu a spoločnom posúdení technických parametrov týchto zariadení.    

 

  10.)  Poslanci jednomyseľne schválili zakúpenie kompostérov pre domácností v súlade s ponukou od 

spoločnosti JRK Slovensko s.r.o. na základe riadneho prieskumu trhu a za najnižšiu cenu, ktorá neprevýši 

cenu navrhovanú. 

 

   11.)  Pri prejednávaní možnosti výstavby schodiskovej plošiny počas diskusie predniesol pán Čurlik návrh, 

preskúmať možnosti výstavby výťahu namiesto plošiny. S touto myšlienkou sa stotožnili všetci poslanci s tým, 

že o možnosti výstavby plošiny alebo výťahu rozhodnú a na základe posúdenia oboch možností. 

 

   12.)  Starosta informoval o podpísaní dodatku 2 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu, kde 

objasnil, že v danom prípade takto označená zmluva pojednávala o spoločnom stavebnom úrade. Poslanci 

uvedený dokument zobrali na vedomie. 

 

  13.)   V tomto bode starosta podal informáciu o vybudovaní zabezpečovacieho systému na Obecnom úrade, 

nakoľko v priebehu uplynulých dní došlo k opakovanému neoprávnenému vniknutiu do priestorov obecných 

úradov a ich vykradnutiu. Prítomní poslanci informáciu zobrali na vedomie.  

   

  14.)  Starosta obce odovzdal poslancom odmeny v súlade so schváleným VZN. 

 

  15.)  MS SČK k zabezpečeniu rozvoju duchovných hodnôt požiadala o dotáciu 800,-€. Po rozprave poslanci 

navrhli a nakoniec schválili štyrmi hlasmi ( Mgr. Poliaková, Ing. Jenča, p. Čurlik a p. Rozkoš )  dotáciu vo 

výške 600,-€. Proti bola Mgr. Hliboká Čurliková, ktorá navrhovala dotáciu vo výške 700,-€. 

Folklórna spevácka skupina HERLICA Petrovce požiadala o poskytnutie príspevku vo výške 600,-€. Za 

hlasovali poslanci Mgr. Hliboká Čurliková, Mgr. Poliaková a p. Rozkoš. Poslanci Ing. Jenča a p. Čurlik 

navrhovali príspevok vo výške 500,-€. Možnosť čerpania bol podmienený riadnym objasnením účelu.            

Starosta obce zoznámi prítomných poslancov s listom, ktorý  na OcÚ osobne doručil Ing. Michal Peter. 

V prvom bode uvedeného listu sa podnájomkyňa bytu v bytovom dome p. Peterová sťažuje, že obdŕžala 



 

 

Zmluvu o nájme bytu bez sprievodného listu so žiadosťou podpísať a vrátiť na obecný úrad. Starosta obce 

k tomu uviedol, že za uvedené zlyhanie nesie zodpovednosť on ako štatutár s doplnením, že prijme nápravné 

opatrenia a zabezpečí doručenie zmluvy v súlade s bežnými štandardami.  Zároveň doplnil, že táto zmluva 

mala byť len náhradou za zmluvu doterajšiu, ktorej vlastne základ tvorí zmluva ešte z roku 2013. V nej bolo 

potrebné doplniť niektoré chýbajúce údaje tak aby boli v súlade so zákonom a v súlade so zisteniami 

kontroly. Ďalej uviedol, že Zmluva o nájme bytu bola pripravená a posúdená osobami kompetentnými a buď 

bude akceptovaná v rozsahu, tak ako bola predložená alebo nie. K časti druhej spomenutého listu uviedol, že 

OcÚ o závadách popísaných v liste nemal informácie. Po zoznámení sa s obsahom listu boli okamžite prijaté 

nápravné opatrenia. Zároveň ale dodal, že dvere na ktoré sa podnájomníčka v liste sťažuje užívajú len 

podnájomníci bytového domu a teda i ona sama, takže chybu je potrebné hľadať práve u podnájomníkoch.  

Poslanci uvedenú informáciu zobrali na vedomie. 

 

16.) V bode rôznom ( diskusii ) vystúpili poslanci: 

p. Rozkoš upozornil na skutočnosť, že na priepuste popod cestu poniže Fiľaka, pri zaústení ku potoku boli pri 

povodniach vymyté a rozbité skruže. Navrhol, aby tam boli doplnené skruže a zabetónovaný oporný múr. 

Starosta uviedol, že o tomto probléme nevedel, ale že sa tam pôjde pozrieť a hneď ako to poveternostné 

podmienky dovolia zabezpečí opravu obdobne ako pri priepuste pri dome smútku. 

p. Čurlik sa informoval o stave prípravy projektu na úpravu terénu okolo domu smútku. Starosta uviedol, že 

je urobená časť projektu  a to bezprostredne okolo budovy, nakoľko sa pokúšal o spracovanie žiadosti na 

financie od štátu. Pretože sa ale jednalo len o nízku sumu, nenašiel spoločnosť, ktorá by túto žiadosť 

spracovala a v súčasnej dobe táto možnosť už nie je. V ďalšom období bude tento návrh prehodnotený, 

doplnený o úpravu svahu a potom bude predložený poslancom na posúdenie. 

Mgr. Hliboká Čurliková poukázala na skutočnosť, že budova bývalej sýpky sa rozpadá, že je vidieť holé 

tehly. Ďalej uviedla, že v poslednom období zaznamenala častejšie pálenie rôznych plastových obalov ba 

i pneumatík, čo mimoriadnym spôsobom prispieva k znečisťovaniu ovzdušia. Vyzvala k vykonaniu osvety 

medzi občanmi. 

Starosta k prvej časti uviedol, že tento stav na budove sýpky bol zapríčinený už v minulosti, keď voda stekala 

zo strechy priamo po stenách budovy. V roku 2015, po nastúpení do funkcie, zabezpečil aby boli na zvody 

namontované kolena a tak bolo zabránené stekaniu vody priamo po stenách. K možnostiam ďalšieho využitia 

sa vyjadriť nevedel. K druhej poznámke pripomenul, že pri prvom stretnutí so zástupcom spoločnosti JRK 

Slovensko s.r.o. Mgr. Starinský, tento prisľúbil vykonávanie osvety medzi občanmi, čo budeme môcť využiť. 

Mgr. Poliaková sa informovala, aká je pravda, že v rámci zberu triedeného odpadu vývozová spoločnosť 

berie plast spoločne so sklom. Táto skutočnosť bude starostom preverená a následne bude podaná 

informácia. 

P. Čurlik sa ešte informoval v akom stave sa nachádza budova dvojlesovne. K tomu bola podaná informácia, 

že napriek deklarácii z Generálneho riaditeľstva Štátnych lesov, nedošlo k spracovaniu nového znaleckého 

posudku a naopak trvali na kúpnej cene ktorá bola stanovená ešte pred tromi rokmi. V tomto momente sme  

z dôvodu mimoriadne vysokej ceny boli nútení od kúpy za týchto podmienok odstúpiť. 

 

18.) Mgr. Hliboká Čurlíková prečítala uznesenie, ktoré bolo priebežne prijímané po prejednaní jednotlivých 

bodov programu.      

 

19.)  V závere starosta poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil jednanie 19. zasadnutia 

OZ. 

  

V Petrovciach dňa 27.09.2017 

 

 

 

 

                                                                                                       Ing. Miroslav BOBRIK 

                                                                                                               starosta obce 

 

 

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

 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

  


