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                                                Z á p i s n i c a 
 

zo 7. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 27.06.2019 

 

 

Prítomní : Podľa priloženej  prezenčnej listiny 

 

Program rokovania:   

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3.Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

5. Schválenie VZN o umiestňovaní volebných plagátov 

6. Prejednanie odkúpenia pozemkov 

7. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018 

8. Schválenie smernice upravujúcej postup obce ako verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek 

9. Prejednanie žiadosti o dotáciu DHZ 

10. Prejednanie návrhu na obnovenie činnosti obecnej knižnice a vyčlenenie finančných 

prostriedkov   na nákup novej literatúry 

11. Rôzne 

12. Návrh na uznesenie 

13. Záver 

  

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ján Jenčo. 

2. Program rokovania OZ  bol poslancami jednomyseľne schválený .  

3. Do návrhovej komisie boli zvolení pani Mgr. Mária Vargová a pani Kvetoslava Velčková.Za 

overovateľov zápisnice boli zvolení pán Vladimír Poliak a pani Pavlíková. Za zapisovateľku 

bola určená pani Emília Adamová. 

4. Pri kontrole  plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia starosta  obce Ing. Ján Jenčo  

konštatoval, že  bolo splnené . Predaj lyžiarskeho vleku prebehne v júli, až keď bude poukázaná 

platba na účet obce. 

5. VZN o umiestňovaní volebných plagátov poslanci jednomyseľne schválili. 

6. V bode 6 boli predložené dve žiadosti na odpredaj pozemkov. Prvá žiadosť pani Ing. Jany 

Štofanovej, ktorá je vlastníčkou pozemkov- ornej pôdy parc. č.2218/1 a parc. č. 2218/3 

o celkovej výmere 3189 m2 , zapísaných na liste vlastníctva č. 512, kat. územie Petrovce. Žiada 

o výmenu súčasného pozemku za pozemok, ktorý bude kvalitou a trhovou hodnotou zhodný s jej 

pozemkom, pretože jej vznikla ujma výstavbou ČOV. 

Žiadosť Ing. Pavla Nazareja – pozemok vedený na LV 483 k. ú. Petrovce číslo parcely 2213/1, 

2213/2, 2213/3 spolu 1821,01 m2 pod sýpkou. Poslanci navrhli rokovať s pánom Nazarejom 

o odkúpení pozemku. 

Poslanci navrhli, že keď bude potrebné, treba zvolať aj obecnú schôdzu, na zistenie názoru 

občanov.                                                 

7. Návrh záverčného účtu obce Petrovce za rok 2018 bol zverejnený dňa 21.5.2019 na úradnej 

tabuli obce. Poslancom obecného zastupiteľstva  boli zaslané materiály ,ktoré si mali možnosť 

preštudovať.  Pani Emília Adamová oboznámila poslancov  s rozpočtovým hospodárením  obce 

za rok 2018. So skutočnými príjmami a výdavkami obce, so zostatkami finančných prostriedkov 

na účtoch a v pokladni k 31.12.2018.  Prebytok hospodárenia obce  v sume 190 533,27 Eur 

poslanci  navrhli použiť na tvorbu rezervného fondu. Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný 

účet obce  a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

8. Smernicu upravujúcu postup obce verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek poslanci 

jednomyseľne schválili.  



9. Žiadosť o dotáciu podal predseda DHZ. Navýšiť dotáciu navrhli pani Pavlíková a pani Mgr. 

Vargová, nakoľko sa jedná už aj o deti , ktoré sa zúčastňujú súťaží. Návrh  na  dotáciu vo výške 

400 Eur nebol schválený. Návrh pani Pavlíkovej vo výške 500 Eur poslanci jednomyseľne 

schválili.  

Starosta vyzval p. Martina Čurlíka, veliteľa DHZ, prítomného na zasadnutí, aby predniesol všetky 

požiadavky, ktoré majú z DHZ. P. Čurlík: 

-dokončenie novej hasičskej zbrojnice- podlahy a elektriky. Podmienkou nájomnej zmluvy 

pridelenia hasičskej techniky /IVECO / bolo udržiavanie v suchej vyhrievanej miestnosti 

-potrebná je miestnosť na uloženie odevov, obuvi, zásahových vecí , lebo doteraz všetko držia 

doma. V  hasičskej miestnosti  nie je vhodné miesto,  lebo všetko plesnivie 

-v novej hasičskej zbrojnici je potrebné umývadlo, wc 

-zakúpenie novej striekačky /1,8/ 

-zakúpenie krátkych hadíc, savíc pre deti 

-postaviť stožiar na umývanie a sušenie hadíc 

-prechod do skupiny B  

-menovacie dekréty DHZ  ohľadom strojníka  

Ďalej pán Čurlík navrhol, keď sa bude robiť multifunkčné ihrisko, aby sa hlina navážala ku novej 

hasičskej zbrojnici na vytvorenie cvičiska .Tým budú menšie prejazdy, ako chodiť stále na školské 

ihrisko. 

Starosta obce prisľúbil, že sa v najbližšej dobe urobí el. prípojka a rozvody. Podlaha bude 

realizovaná po vyhodnotení ponúk a dohodnutí termínu. Následne sa skolauduje a môže sa užívať.  

Na zakúpenie ostatných vecí treba podať žiadosť, ktorá sa zaradí do rozpočtu na ďalší rok, 

v októbri. Starosta podotkol, že problém je s vodou a odpadom, preto za ten čas je možnosť 

napojenie a odber  z bytového domu.  

Pani Pavlíková navrhla osloviť mesto Hanušovce n/T o finančný príspevok   s tým , že  tu chodia aj 

deti z Hanušoviec n/T.  

10. Návrh na obnovenie činnosti obecnej knižnice premiestnenej do priestorov Základnej školy 

poslanci  podporili a zároveň schválili finančné prostriedky na nákup novej literatúry v sume 

300 Eur. 

11. V bode rôzne: 

- pán Ján Varga - Lipnický pri  vydaní vlastnej  knihy, žiada o dotáciu od obce, poslanci zamietli. 

- informácia k obecnému podujatiu MDD – starosta poďakoval p. Anne Pavlíkovej za aktívnu 

účasť a pomoc pri zabezpečení a p. Peterovej za moderovanie a organizáciu hier pre deti. Akcia 

sa konala 2.6.2019 na  školskom ihrisku. 

- informácia k výstupu na Oblík  - starosta obce konštatoval, že akcia konaná 16.6.2019 dopadla 

úspešne. Zúčastnilo  sa jej viac ako 40 ľudí. 

- najbližšia obcou podporovaná akcia bude športový turnaj „na Anny“. Bude sa konať 28.7.2019.  

- informácia k výzve MAS- starosta informoval poslancov, že  je výzva na predloženie 

projektov, ktorý by bolo možné využiť na opravu domu smútku  a výmenu strechy DS. 

Projektová dokumentácia predstavuje 1 500 Eur. Možnosť získať finančné prostriedky je 

27 000 Eur. Nakoľko strecha  domu smútku je prekrytá degolou a tá má záručnú dobu 15 

rokov, je už potrebné riešiť výmenu. Nová strecha by sa prelatovala a prekryla plechom. Za 

hlasovali 3 poslanci: pani Mgr. Hliboká, pani Velčková a pán  Poliak. Zdržali sa: pani Mgr. 

Vargová a pani Pavlíková z dôvodu, že strecha ešte nezateká. Je potrebné začať a dokončiť 

najprv rozpracované investičné akcie a tak pokračovať v ďalších. 

- informácia  k vydaniu knihy Vranov nad Topľou a okolie-letecké snímky obcí, kde bude 

zahrnutá aj obec Petrovce. Ponúka pre obec je  28 kníh v cene 26 Eur za jednu knihu poslanci 

zamietli. 

 

- je požiadavka na zakúpenie sporáka s rúrou do školskej kuchyne. Starosta poveril poslankyne 

OZ vybrať sporák, ktorý bude vyhovovať potrebám školskej kuchyne. 

- s návrhom starostu obce zakúpiť nový mulčer za traktor poslanci nesúhlasili. 

- zber odpadu- je možnosť zberu papiera a následnej výmeny za produkty (toal. papier) 



- pán Poliak navrhol vytvoriť zberný dvor, kde by sa zvážali plasty. Ďalej žiada čo najviac 

informovať občanov o tom čo sa deje v obci, hlavne o odpadoch. 

- starosta obce informoval poslancov a prítomných občanov ohľadom žiadosti vlastníkov 

pozemkov – nová ulica od pána Ivana Velčka smerom ku pánovi Kolesárovi na zavedenie NN 

siete (vrátane verejného osvetlenia) pre napojenie rodinných domov. Ide o súkromné pozemky , 

ktorých vlastníci sú ochotní dať časť svojho  pozemku na prístupovú  cestu. Na vypracovanie 

projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby IBV 

Petrovce – úprava a rozšírenie NN siete vrátane verejného osvetlenia pre napojenie rodinných 

domov sú tri cenové ponuky. Najlepšiu ponuku dala projekčná firma EL PRO KAN,  s. r. o., 

Vranov n/T, v hodnote 3 600 Eur s DPH.  Poslanci tento bod jednomyseľne schválili. 

-  starosta informoval poslancov s výhradami občanov obce ku zmene ranného autobusového 

spoja , ktorý bol zmenený na  6.15 hodinu. Tento spoj žiadajú vrátiť  ako bol predtým. Zmenu 

prisľúbil starosta od 1.12.2019, kedy sa upravujú autobusové spoje na SAD.  Zmenu je 

potrebné oznámiť obecným  rozhlasom. 

- Pani Mgr. Vargová vzniesla pripomienku, kedy preberie  stavenisko firma  Sagansport , s. r. o., 

ktorá vyhrala súťaž. Pán starosta hovoril, že bolo prisľúbené koncom mesiaca, ak firma 

preberie stavenisko začne s prácami do 3 dní.  Prisľúbil, že ihrisko bude urobené do konca 

augusta. K výstavbe detského ihriska treba vybrať a dať naceniť jednotlivé prvky, čím poveril 

p. Vargovú. Na to sa prihlásil pán Martin Čurlík, že keď je niečo prisľúbené a vzali zákazku 

musí byť aj dátum prevzatia.  

Ďalej pani Mgr. Vargová chcela vedieť ako sa pokračuje na pozemkových  úpravách. Pán 

starosta vysvetlil, že teraz OÚ, pozemkový odbor zisťuje a oslovuje aktuálnych vlastníkov 

pozemkov, ktoré neboli vysporiadané. Má na to čas do septembra, kedy už nebude akceptovaná 

ďalšia žiadosť o rozšírenie obvodu JPÚ a bude sa pokračovať ďalej.  

- Pani Pavlíková navrhla odobrať 10% navýšenia k platu z dôvodu: nepokosený cintorín, okolie 

domu smútku, po obci, výstavba ihrísk stagnuje, odpad sa vyváža v dlhých časových 

termínoch, kde sa hromadí veľa odpadu . 

Ďalej navrhla zberať papier od občanov z domácností a skladovať na jednom mieste, čím by sa 

predišlo hromadeniu odpadu po obci. Potom by sa vymieňal za toaletný papier alebo 

kuchynské utierky. Pán starosta sa vyjadril k nepokoseniu tým, že jeden pracovník je viac ako 

mesiac PN, jeden odišiel do nového zamestnania  a  dvaja pracovníci nestíhajú . 

Ďalej sa informovala ohľadom kamier v obci. Na to pán starosta vysvetlil, že  to rieši s pánom 

Marekom Poliakom po stĺpoch optickým káblom. Riešené už to je 3 mesiace. 

- Pani Gajdošová vzniesla pripomienku ku rozkopaným úsekom na cestách po poruchách na 

vodovode. Dobre by bolo upozorniť Vodárenskú spoločnosť, aby dali rozkopané úseky cesty 

do pôvodného stavu. 

- Pán Myšík navrhol vyhlásiť  obecným rozhlasom , aby občania neparkovali na chodníkoch. 

Ďalej sa informoval ku búraniu sýpky. Ak podá cenovú ponuku, či vie obec zabezpečiť 

vyvážanie súte.  

     

12. Pani Mgr. Hliboká Čurliková oboznámila prítomných s prijatým uznesením. 

13. Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce. 

 

 

V Petrovciach 28.06.2019 

 

 

Overovatelia: ........................................... Ing. Ján Jenčo 

                     ............................................ starosta obce  


