
 

 

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

Číslo:  22/27 - 2 /2018  

 

 

 
 

Z á p i s n i c a  
 

z 24.   zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 29.10.2018 

 

 

 

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

                   a p. Čurlik , neprítomný: Ing. Jenčo )                  

                   HK p. Peter – ospravedlnený, 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 vypracovania zmien formou  Doplnku č.1 Územného plánu obce Petrovce 

  6.   Prejednanie a schválenie uvoľnenia finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu faktúr za  

        práce a materiál pri  investičnej výstavbe takto: 

        ● Rekonštrukcia ciest v správe obce ( dolný a horný koniec ) vo výške 43 912,50 € 

        ● Výstavba pamätníka 1. partizánskeho  letiska na Východnom Slovensku vo výške 7 951,78 €. 

  7.   Informácia o záveroch z vykonaného ekonomického auditu. 

  8.  Informácia starostu obce o zabezpečení postupu, spôsobe, priebehu a vykonávaní: 

       ●  Rekonštrukcie cesty „Na ulicu“ 

       ●  Výstavby Garáži – hasičskej zbrojnice. 

       ●  Stretnutie s jubilantmi dňa 18.11.2018  

  9.   Rôzne 

 10.   Návrh na uznesenie. 

 11.   Záver. 

 

     1.)   V úvode starosta obce privítal všetkých prítomných a otvoril rokovanie 24. zasadnutia OZ. 

 

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

komisie bola zvolená 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 starosta obce konštatoval, že toto bolo splnené v plnom rozsahu, Čo 

prítomní poslanci zobrali na vedomie. 

 

     5. )   Starosta krátko informoval o situácii pri výstavbe budovy „Garáže – Hasičská zbrojnica“ 

s konštatovaním, že sa pôvodne i s vedúcou Spoločného stavebného úradu domnieval, že pri výstavbe 

všeobecne prospešnej stavby pre obec a naviac na pozemku obce so súhlasom poslancov a právoplatným 

stavebným povolením, že je to v súlade s pravidlami. Poslancom pripomenul, že sťažnosť na toto pochybenie 

im preposlal a zároveň vyslovil poľutovanie nad tým, že pisateľ zneuži mana občanov obce a podpísal sa 

menami občanov, ktorí sťažnosť nepísali a ani o nej nemali prehľad. K náprave pritom postačovalo 



 

 

upozorniť ešte v roku 2016, keď bola výstavba odsúhlasená OZ. Starosta obce poslancom objasnil, že 

v tomto momente, aby obec neprišla o dotáciu vo výške 30 000,-€, je potrebne aktivovať zmenu Územného 

plánu obce Petrovce v ktorej na parcele CKN č. 305/4 zapracovať rozostavanú verejnoprospešnú stavbu 

„Garáže – Hasičská zbrojnica“ a v súlade s touto zmenou navrhol starosta obce zároveň rozšíriť i územie 

rozvojovej lokality s funkciou bývania v rodinných domoch B6 PASTOVNÍK. S týmto sa poslanci 

jednomyseľne stotožnili a uznesením zaviazali starostu obce objednať vypracovanie zmien a doplnkov 

Územného plánu obce Petrovce.   

 

      6.)   Poslanci prejednali a bez pripomienok  schválili uvoľnenia finančných prostriedkov z rezervného 

fondu na úhradu faktúr za  práce a materiál pri  investičnej výstavbe takto: 

        ● Rekonštrukcia ciest v správe obce ( dolný a horný koniec ) vo výške 43 912,50 € 

        ● Výstavba pamätníka 1. partizánskeho  letiska na Východnom Slovensku vo výške 7 951,78 €. 

 

      7.)  Starosta zoznámil poslancov so správou audítora s konštatovaním, že jediným nedostatkom na ktorý 

sme boli audítorom upozornení, je problém s dlhodobo  nezaradeným majetkom, konkrétne chodníkom 

v hornej časti obce, ktorý bol postavený ešte pred dvanástimi rokmi, no do dnešnej doby stavba nie je 

administratívne dotiahnutá. V závere upozornil, že zosúladenie existujúceho stavu s požiadavkami zákonov 

a iných právnych predpisov bude už na novom vedení obce, ktoré vzíde z volieb.  

 

      8.)   V tomto bode starosta podal krátku informáciu k jednotlivým aktivitám, tak ako boli uvedené 

v programe. Informáciu zobrali poslanci na vedomie. 

 

      9.)    V tomto bode starosta obce informoval, že formou drobných úprav boli do obvodu projektu JPÚ 

v časti katastrálne územie Petrovce zahrnuté dve parcely registra E-KN č. 133 č 175/4. 

 

    10.)  V závere starosta poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil jednanie 24. zasadnutia 

OZ. 

  

V Petrovciach dňa 31.10.2018 

 

 

 

 

                                                                                                       Ing. Miroslav BOBRIK 

                                                                                                               starosta obce 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

  


