
 

 

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

Číslo:  22/24 - 9 /2018  

 

 

 
 

Z á p i s n i c a  
 

z 21.   zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 30.04.2018 

 

 

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

                  Jenčo- ospravedlnený), HK obce p. Peter a zapisovateľka – p. Adamová), hostia: p. Tomáš Kočiš  

                  - ORAGRO – V s.r.o., p. Anna Pavlíková – MS SĆK, Ing. Michal Peter – ZO SZPB, p. Slavomír   
                  Orečný – DHZ, p. Martin Čurlik – DHZO. 

                  Pozvaný bol i p. Ivan Gdovin predseda PZ Lipiny – nezúčastnil sa a neposlal za seba ani  

                  náhradu, napriek písomnej poţiadavke.  
 

 

 

Návrh programu rokovania: 
 

  1.   Otvorenie. 

  2.   Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 
  3.   Schválenie programu rokovania.  

  4.   Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia. 

  5.   Prejednať úroveň zabezpečenia starostlivosti  o medze a ďalšie neudrţiavané plochy spoločnosťou  
       ORAGRO, ktorá ich má v nájme, s pozvaným zástupcom spoločnosti ORAGRO – V s. r. o. 

  6.   Prejednanie postupu a spôsobu zabezpečenia kultúrno spoločenských akcií v súčinnosti s predsedami   

        spoločenských a záujmových organizácii v obci. 

        a.) Juniáles    09.06.2018 
        b.) Futbalový turnaj na „ANNY“ – 22.07.2018 

        c.) 46. ročník Mierových slávností pod Lysou  -  05.08.2018 

        d.) „Dzeň mačanki“ a súťaţ v pílení dreva – 29.09.2018 
  7.   Informácia o stave pripraveností a postupu v zabezpečení, obstarávaní dodávateľa na práce a materiál: 

        a.) Výstavba garáţe pre hasičskú zbrojnicu v obci Petrovce. 

        b.) Úprava a rekonštrukcia obecných komunikácii. 

        c.) Úprava a rekonštrukcia schodiska pri Dóme smútku. 
        d.) Výstavby výťahu k sále Kultúrneho dómu. 

        e.) Ţiadosť o dočasné vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcie lesov – lyţiarsky vlek. 

        f.)  Zakúpenie kompostérov do domácností. 
  8.   Informácia o predloţení oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostom  

        obce.  

  9.  Informácia o prijatí novely Zákona o obecnom zriadení s účinnosťou od 1.4.2018. 
10.   Prejednanie ţiadosti. 

11.   Rôzne. 

12.   Diskusia.  

13.   Návrh na uznesenie. 
14.   Záver. 

 

 
     1.)   V úvode starosta obce privítal všetkých prítomných a otvoril rokovanie 21. zasadnutia OZ. 



 

 

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

komisie bola zvolená p. Mgr. Anna POIALIAKOVÁ a p. Mgr. Anna HLIBOKÁ ČURLIKOVÁ Za 

zapisovateľku bola určená pani  Emília ADAMOVÁ.  
   

     3. )    Navrhnutý program rokovania OZ bol poslancami jednomyseľne schválený. 

 
     4. )    Pri kontrole plnenia uznesenia bolo konštatované, ţe toto bolo splnené. 

 

     5. )   V úvode starosta obce pripomenul, ţe zástupcu spoločnosti ORAGRO –V s.r.o. pozval na základe 

poţiadavky poslankyne p. Mgr. Hlibokej Čurlikovej s cieľom, hľadať spôsoby a moţnosti udrţiavania medzi, 
remíz a iných neobrobených plôch na poliach, ktoré spoločnosť uţíva. Pán KOČIŠ – agronóm spoločnosti 

ARAGRO k tejto poţiadavke uviedol. Plochy spoločnosť uţíva v súlade sa zákonom, čo potvrdila i kontrola 

ktorú v uplynulých rokoch mali. Ak by aj chceli niektoré plochy očistiť, na jednej strane im to neumoţňuje 
zákon a na strane druhej nemajú technické vybavenie na takúto činnosť. Podľa noriem EÚ medze musia 

zostať a naviac 5 % plôch musí zostať ladom. V ďalšom uviedol, ţe blízkosť lesných porastov umoţňuje zveri 

pohyb po celom chotári. Spoločnosť, aby uchránila niektoré plochy pred zverou, stavia oplôtky. Tu odporučil 
tento problém riešiť s poľovníkmi.   

P. Mgr. Hliboká Čurliková uviedla, ţe toto je len jeden z problémov, ktorý trápi občanov. Druhým 

problémom, ktorý je moţno ešte závaţnejším, je stekanie vôd po silných daţďoch po pozemkoch občanov. 

Uviedla, ţe v minulosti boli ponad sady občanov vyorané medze, poľné cesty, ktorými bola voda pri väčších 
lejakoch odvádzaná.  

P. Kočiš k tomuto problému uviedol, ţe uţ v minulosti sa spoločnosť v súčinnosti s obcou snaţila riešiť takýto 

problém v spodnej časti obce, keď zatrávnila celú plochu. Vyjadril presvedčenie, ţe tento problém sa dá 
riešiť, ale je potrebné si jednotlivé lokality prejsť. Na základe uvedeného, navrhol starosta obce, ţe po 8. 

máji dohodne vzájomné stretnutie zástupcov občanov, spoločnosti Oragro a obce. Uvedený postup schválili 

všetci prítomní poslanci a odsúhlasil ho i zástupca ORAGRO p. Kočiš.  

 
      6.) Poslanci a pozvaní hostia, zástupcovia jednotlivých spoločenských organizácii, prejednali spôsob 

organizačného zabezpečenia kultúrno spoločenských akcií takto:    

            „Stavanie mája“ dňa 06.05.2018 – hlavným organizátorom bude OcÚ. Pri stavaní sa aktívne 
zúčastnia členovia DHZO, ktorí sú poľa vyjadrenia ich veliteľa p. Čurlika s týmto uzrozumení. Občerstvenie 

zabezpečí MS SČK čo potvrdila predsedníčka p. Pavlíková. Tejto akcie sa aktívne zúčastnia i členovia FS 

Oblík. Aktívnym účastníkom, účinkujúcim  bude podané občerstvenie, klobása a kofola, resp. pivo, podľa 
výberu. Ostatní občania si budú môcť občerstvenie zakúpiť. 

            „JUNIÁLES“ dňa 09.06.2018 – hlavným organizátorom bude OcÚ, ktorý zabezpečí divadielko, 

nafukovaciu atrakciu, postavenie tribúny, stanov a ozvučenia v súčinnosti s p. Andrejom Čurlikom. MS SČK 

zabezpečí občerstvenie formou bufetu, deti dostanú kofolu zdarma. DHZO prípravy ukáţku techniky 
a činnosti hasičov. Ďalšia forma zabezpečenia nebola prejednaná  z dôvodu nezabezpečenia účasti zástupcu 

PZ Lipiny, predsedom p. Gdovinom. 

           „Futbalový turnaj na ANNY“ dňa 22.07.2018 – hlavným organizátorom podujatia bude p. Rastislav 
ROZKOŠ v súčinnosti s OcÚ. 

           „46. Ročník Mierových slávností pod Lysou“ dňa 05.08.2018 – hlavným organizátorom podujatia 

bude OcÚ. Predsedníčka MS SČK p. Pavlíková bola poţiadaná o pomoc pri zabezpečení predaja 
tombolových lístkov, s čím súhlasila a veliteľ DHZO p. Čurlik bol poţiadaný o zabezpečenie výjazdu 

hasičského vozidla s druţstvom, čo taktieţ potvrdil. Ing. Peter kriticky vystúpil s tým, ţe terajší názov akcie 

„Mierové slávností“ neodpovedá pôvodným názvom, preto by to mal byť len jeho štvrtý ročník, čo nikto 

nekomentoval. Ďalej uviedol, ţe je smutné, ţe sa neorganizuje Beh vďaky na Duklu a ţe keď minulý rok 
beţali, tak ich nikto neprivítal. P. Mgr. Hliboká Čurliková reagovala, ţe ona bola pripravená, no nikto 

z organizátorov tohto behu za organizátorom slávností neprišiel a to i napriek tomu ţe pre beţcov bolo 

pripravené občerstvenie. P. Orečný k tomu uviedol, ţe to bola individuálna akcia a nikto nič nepoţadoval. 
Na pripomienku starostu obce, ţe o túto akciu by sa mali viac zaujímať členovia ZO SZPB a hlavne by sa 

mali spolupodieľať na jej príprave, p. Ing. Peter uviedol, ţe v minulosti to vţdy bola záleţitosť obce. 

K organizácii behu vďaky vyzval starosta obce zástupcu ZO SZPB, aby sa ujali organizáciou tohto behu 

s tým, ţe obec to  bude financovať. Zároveň sa spýtal ako vedia zabezpečiť sobotňajší večer z hľadiska 
organizovania besedy a premietania filmu. Ing. Peter k tomu uviedol, ţe tieto návrhy predloţí na výbor ZO 

SZPB, kde ich prerokujú a do týţdňa dajú záväznú odpoveď.   

            „Dzeň mačanki“ dňa 29.09.2018 – hlavným organizátorom bude opäť OcÚ. K zabezpečeniu 
občerstvenia bola vyzvaná predsedníčka MS SČK p. Pavlíková, s čím súhlasila.   



 

 

             So samotným spôsobom zabezpečenia jednotlivých akcií i prijatými závermi, ktoré vzišli 

z prejednávania  spôsobu  zabezpečenia týchto akcií sa prítomní poslanci i zástupcovia spoločenských 

organizácii  stotoţnili a poslanci ich jednomyseľne  schválili.  
             V závere vyzval starosta obce prítomných zástupcov spoločenských a záujmových organizácii 

o oslovenie svojich členov, s cieľom  zabezpečiť čo najvyššiu účasť na týchto akciách, na čo Ing. Peter 

reagoval, ţe členov môţu osloviť, ale nevedia im to nanútiť. 
 

     7.)   V rámci uvedeného bodu informoval starosta obce o postupe, spôsobe  a priebehu zabezpečenia 

obstarávania dodávateľov na  materiál a práce v rámci jednotlivých investičných akcií, ktoré obec 

zabezpečuje. Prítomní poslanci informáciu bez pripomienok prijali. 
      

    8.)   Starosta obce informoval prítomných, o spracovaní a predloţení písomného oznámenia funkcií, 

zamestnaní, činností a svojich majetkových pomerov starostu. Ubezpečil prítomných, ţe sa v jeho prípade 
oproti rokom predchádzajúcim nič nezmenilo, nevykonáva ţiadne iné zamestnanie ani činnosť a nezískal 

ţiadny  majetok. 

Poslanci prijali informáciu bez pripomienok. 
 

   9.)    Starosta obce informoval, ţe od 01.04.2018 platí novela zákona č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení. 

Pripomenul, ţe je v nej niekoľko zmien ako napríklad, ţe  zákon teraz umoţňuje i starostovi ak je potrebné 

riešiť nejaké problémy, zvolať zhromaţdenie občanov, čo mu dovtedy zákon neumoţňoval. Zároveň uviedol, 
ţe sám si zákon prešiel, podčiarkol zmeny, ale ešte by chcel absolvovať ďalšie školenie s právnikom, nakoľko 

doposiaľ bol len na školení s ekonómkou. Po absolvovaní školenia doplní ďalšie údaje a takto text zákona  

prepošle poslancom. S uvedeným sa prítomní poslanci stotoţnili bez pripomienok. 
 

  10.)    Predseda DHZ poţiadal o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 1 000,-€. Poslanci v rámci diskúsie sa 

s poţiadavkou stotoţnili a v rámci tejto diskúsie navrhli celkom tri čiastky: 600,-, 700,- a 800,-€. Pri 

hlasovaní tromi hlasmi proti jednému (zdrţal sa p. Čurlik, ktorý navrhoval 800,-€) schválili dotáciu vo výške 
700,-€.  

           V rámci tohto bodu prítomných poslancov starosta obce zoznámil s tým, ţe v obci sa mnoţia prípady, 

keď susedia si navzájom robia napriek a aţ do takej miery, ţe sa takto môţu napáchať škody na majetku. Pri 
tejto príleţitosti prečítal sťaţnosť p. Jozefa Jenča, ktorý v sťaţnosti poukazuje na takúto činnosť pánom 

Jurajom Balogom, Petrovce č. 14, ktorý svojvoľne a na cudzom pozemku vykonal výkop, ktorým nasmeroval 

daţďovú vodu na pozemok pána Jenča. Starosta obce i napriek tomu, ţe sa jedná o občiansko právnu 
záleţitosť, toto prediskutuje s právničkou a aţ potom bude hľadať riešenie. S uvedeným sa poslanci 

jednomyseľne stotoţnili. 

          Ďalej informoval prítomných poslancov, ţe OcÚ v uplynulých dňoch od vývozovej spoločnosti KOSIT 

obdŕţal list, ktorým táto spoločnosť avizuje navýšenie poplatkov za odpad o 4% oproti terajšej cene. Zároveň 
doplnil, ţe uţ komunikoval s Mgr. Bartekom, o zabezpečení objektívneho prehľadu vyvezeného odpadu, 

formou váţnych lístkov, aby sme mali relevantné údaje o mnoţstvách vyvezeného odpadu a predovšetkým 

triedeného, nakoľko podľa doterajších podkladov sa zdá, ţe tieto údaje neodpovedajú realite.  
          V závere tohto bodu zoznámil starosta obce poslancov, ţe dňa 30.04.2018 obdŕţal od podnájomníčky 

bytového domu p. Peterovej list, v ktorom avizuje vrátenie nájomných zmlúv, so ţiadosťou o ich 

prepracovanie a predloţenie k posúdeniu. Starosta poznamenal, ţe zmluvy v takej podobe ako boli poslané 
sú dôsledkom kontroly, ktorú obec absolvovala. Potvrdil, ţe uvedený list prekonzultuje s právničkou 

i správcom bytového domu a na základe týchto konzultácii prijme rozhodnutie, o ktorom bude písomne 

vyrozumená i p. Peterová. S týmto stanoviskom sa poslanci OZ stotoţnili. 

 
  11.)    V bode rôznom poţiadal o slovo Ing. Peter, ktorý v úvode pozval prítomných v tretiu júnovú nedeľu 

k účasti na akcií „Výstup na Oblík“, ktorú organizuje ZO SZPB. Ďalej vytkol, ţe obec od ZO SZPB obdŕţala 

projekt na výstavbu pamätníka na prvom Partizánskom letisku,  jedinou kultúrnou pamiatkou v obci, ktorá je 
zapísaná v zozname pamiatok. Pri tomto starosta obce uviedol, ţe uţ v minulosti sa verbálne dohodlo 

vedenie obce s členmi výboru ZO SZPB na tom, ţe výstavbu bude organizovať ZO SZPB a financovať to bude 

obec. S uvedeným sa stotoţnili i všetci prítomní poslanci. V ďalšom Ing. Peter oznámil, ţe v bytovom dome 

v ranných hodinách namiesto studenej vody tečie teplá a ţe na vchodových dverách je zlomená kľučka. 
K uvedenému starosta uviedol, ţe to bude okamţite riešiť so správcom bytového domu p. Ing. Vasiľa, po jeho 

návrate z maródky.       

 
 



 

 

 

  

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

OZ. 

  
V Petrovciach dňa 03.05.2018 

 

 

 
 

                                                                                                       Ing. Miroslav BOBRIK 

                                                                                                               starosta obce 
 

 

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

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

 

 
 

 

 

 

  


