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                                                Z á p i s n i c a 
 

zo 4. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 

12.04.2019 

 

 

Prítomní: podľa priloženej  prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia:   

1.  Otvorenie 

2.  Schválenie programu zasadnutia  

3.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

4.  Opätovné prejednanie výzvy na odstránenie stavby. 

5.  Prejednanie žiadosti o začlenenie parciel EKN 176/1 a 175/1 do JPU 

6.  Prejednanie žiadosti o príspevok na činnosť ZO SZPB 

7.  Prejednanie a schválenie Plánu hlavných úloh na rok 2019 na úseku CO 

8.  Prejednanie žiadosti o finančný príspevok OZ Hanušáčik 

9.  Prejednanie zabezpečenia revíznych služieb pre obecné budovy 

10. Prejednanie zámeru o predaj lyžiarskeho vleku /malého/ 

11. Prejednanie podnetu k nájomnej zmluve 

12. Prejednanie zámeru o nájom obecných poľnohospodárskych pozemkov 

13. Rôzne 

14. Návrh na uznesenie 

15. Záver 

 
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce Ing. Ján Jenčo. 

 

2. Program rokovania OZ  bol poslancami jednomyseľne schválený. 

  
3. Za overovateľov zápisnice boli dodatočne zvolení Mgr. Anna Hliboká Čurliková a  Vladimír 

Poliak. Do návrhovej komisie bola zvolená  Kvetoslava Velčková a  Mgr. Mária Vargová. 

 
4. K výzve na odstránenie stavby /sýpka/ sa vyjadrila pani Eva Gdovinová ako väčšinová 

majiteľka pozemku, na ktorom je daná budova postavená a ktorá spolu s ostatnými majiteľmi 

okolitých pozemkov žiadala o jej odstránenie. Apeluje na jej nevyužiteľnosť v minulom období 

obcou, ktorá túto budovu dostala v rámci vysporiadania daní. Starosta navrhoval, aby sa 

dojednali majitelia pozemkov medzi sebou o odpredaji alebo výmene pozemku zo strany obce, 

pre obec by bola využiteľná budova ako garáže pre obecnú techniku. Prejednávala sa hlavne 

cena za  búracie práce alebo opravu starej budovy. Nedospelo sa k žiadnemu reálnemu 

riešeniu, starosta navrhol odložiť jednanie do najbližšieho obecného zastupiteľstva, kedy 

zaujmú k danej výzve stanovisko.  

 



5. K prejednaniu žiadosti o začlenenie parciel  EKN 176/1 a175/1 do jednoduchých 

pozemkových úprav mal slovo Ing. Michal Peter, ktorý mal námietky k začleneniu parciel do 

jednoduchých pozemkových úprav, a to  nielen prejednávané parcely, ale aj iné časti parciel, 

že nebol zohľadnený Územný plán obce Petrovce. Podľa neho ani na jednom zasadaní nebola 

akceptovaná táto požiadavka. Poslanci  prejavili záujem dozvedieť sa o tomto probléme viac 

a prejednať to priamo s p. Štepitom. Starosta prisľúbil  dohodnúť toto stretnutie v najbližších 

týždňoch. Následne obecné zastupiteľstvo zaujme stanovisko k danej žiadosti. 

 
6. K prejednávanej žiadosti o príspevok pre miestnu organizáciu SZPB Petrovce bola 

navrhovaná pani Mgr. Annou Hlibokou Čurlikovou rovnaká čiastka ako pre ostatné 

organizácie v sume 400 eur. Všetci prítomní  poslanci  návrh jednomyseľne schválili. 

 

7. Prejednanie  a schválenie Plánu hlavných úloh na rok 2019 na úseku CO. Plán bol  

poslancami obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválený. 

 
8. Žiadosť o finančný príspevok pre OZ Hanušáčik na podporu vzdelávania detí a príspevky na 

lyžiarsky, plavecký, exkurzie alebo rôzne náučné aktivity pre žiakov Základnej školy 

v Hanušovciach nad Topľou. Členský príspevok  200 € navrhovala pani Mgr. Anna Hliboká 

Čurliková , za boli všetci prítomní poslanci. 

 
9. K prejednaniu zabezpečenia revíznych služieb pre obecné budovy boli poslanci  oboznámení s 

priloženými ponukami, ktoré dostali k nahliadnutiu. Za prijatie ponuky od VTZ CONTROL 

s.r.o.,boli všetci prítomní  poslanci. 

 
10. Prejednanie zámeru o predaj lyžiarskeho vleku /malého/. Za odpredaj boli všetci prítomní 

poslanci.  

 
11. K nájomnej zmluve o prenájom obecných poľnohospodárskych pozemkov starosta dohodol 

zrušenie nájomnej zmluvy. Prítomní  poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie. 

 
12. Pri prejednavaní  zámeru o nájom obecných poľnohospodárskych pozemkov starosta Ing. Ján 

Jenčo oboznámil prítomných poslancov s cenou prenajímanej pôdy v obci Petrovce. Obecné 

pozemky sa aktuálne užívajú bezplatne. Za prenajímanie obecných pozemkov nehlasoval nikto 

z prítomných poslancov, proti hlasovali dvaja prítomní  poslanci  Anna Pavliková a Mgr. 

Mária Vargová, hlasovania  sa zdržali pani Kvetoslava Velčková, pán Vladimír Poliak a pani 

Mgr.Anna Hliboká Čurliková. 

 
13. V bode rôzne 

- vystúpil pán František Adam s návrhom, prečo by sa mala prenajímať pôda práve na 

území, kde sú rozbehnuté jednoduché pozemkové úpravy, 
- za miestnu organizáciu DHZ vystúpil pán Martin Čurlík s návrhmi:  
a) podanie žiadosti o zapísanie DHZ do B kategórie, kde by sa zvýšila nielen ročná dotácia 

zo strany štátu na túto činnosť, ale aj z dôvodu využitia nového auta, čím by boli viac 

prizývaní k požiarom, 
b) taktiež potrebovali by vyčleniť priestor okolo požiarnej zbrojnice, približne 70 m na 

cvičenie pre členov DHZ ale aj DH najmä  detí prvého stupňa ZŠ, ktoré boli aj na 

hasičskej súťaži vo Vranove nad Topľou, 



c) požiadal pána starostu o priestor pre diplomy, ktoré získali na rôznych súťažiach 

a zároveň zviditeľnenie na vyčlenenom priestore pre mladých dobrovoľných hasičov,  
d) požiadal o zviditeľnenie telefónneho čísla, na ktoré občania môžu volať v prípade požiaru, 

číslo pre občanov bude zverejnené SMS, 
e) podal návrh na získanie hasičskej V3S zdarma od HZ  Hanušovce n/T. 

 
- starosta oboznámil poslancov o priebehu prác na požiarnej zbrojnici, chýba už iba 

podlaha, kde cena vychádza okolo 2000 €, poslanci odsúhlasili zakúpenie podlahy, 
- oboznámenie poslancov so stavom elektrického rozvodu v základnej škole, kde je hliníkové 

vedenie a mnohé ističe  nespĺňajú účel, 
- spolupráca s pánom Muchom na oslavách Dňa matiek,  
- MS SČK v Petrovciach v spolupráci s DHZ, PZ Lipiny zorganizujú akciu na 1. Mája pred 

OcÚ v Petrovciach,  Kvetoslava Velčková osloví pána Muchu z FS Oblík, ktorý by mohol 

obohatiť program vystúpením, 
- keďže okolie cesty je znečistené odpadom,  Správa a údržba  ciest vo Vranove nad Topľou  

požiadala Obecný úrad o upratanie  a zber smetia okolo cesty od farmy ORAGRO 

Marhaň smerom do Petroviec,  
- oboznámenie poslancov OZ so schôdzou ku kompostérom dňa 15.4.2019 o 18:00 hod. 

Starosta prijal sťažnosti od občanov: 

Poslanci sa zhodli na kontrole. 

- sťažnosť ku zatváracím hodinám pohostinstva Kamienka – dodržiavania pracovnej doby 

a nočného kľudu,  

- sypania smetí okolo a do potoka v časti okolo č.d.5 p. Rozkošovej  a č.d.6 p.Gdovina 

a podal návrh na odstránenie nedostatkov a upratanie na danom pozemku , 

- Mgr. Mária Vargová požiadala o vysvetlenie, ako sa pokračuje s detským ihriskom, ktoré 

malo byť postavené, následne vysvetlil  starosta ohľadom uprednostnenie multifunkčného 

ihriska, 

- starosta navrhol zakúpenie  6 kamier do 1200 € a návrh na ich umiestnenie po obci na 

obecných priestranstvách:  ku škole, ku kostolu, ku OcÚ, ku bytovému domu, ku 

pohostinstvu Kamienka, ku obchodu COOP Jednota, 

- Ing. Michal Peter podotkol, že školská vodomerná šachta, je na pozemku Jozefa Vargu 

a bolo by dobre ju preložiť,  

- stretnutie pokračovalo  návrhom p. starostu o prevoz ľudí osobným obecným autom 

k prípojom autobusov, návrh nebol akceptovaný poslancami obecného zastupiteľstva, 

- starosta oboznámil poslancov s prípadnou výmenou podlahy v základnej škole 

z hygienických a bezpečnostných dôvodov. 

 

14. Mgr. Anna Hliboká Čurliková  oboznámila prítomných s prijatým uznesením. 

 

15. Zasadnutie ukončil starosta obce a poďakoval prítomným  za účasť na zasadnutí.    

 

V Petrovciach 12.04.2019 
          

Overovatelia:    Mgr. Anna Hliboká Čurliková      ............................................  

                Vladimír Poliak                    ............................................                                                   

 

 
----------------------------- 

                 Ing. Ján Jenčo 

                                                                  starosta obce 


