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

                                                Z á p i s n i c a

z 8. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 22.07.2019

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. Prejednanie VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území    

obce
6. Prejednanie finančného zabezpečenia realizácie multifunkčného ihriska
7. Prejednanie materiálno – finančného zabezpečenia futbalového turnaja a slávností pod Lysou
8. Prejednanie „Podnetu na riešenie hlučnej prevádzky
9. Rôzne
10. Návrh na uznesenie
11. 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 pani Anna Pavlíková a pani Mrg. 
Anna Hliboká Čurliková. Za zapisovateľku bola určená pani Emília Adamová.

4. Pri kontrole  plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia starosta  obce 
Ing. Ján Jenčo  konštatoval, že  bolo splnené.

5. VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 
území obce poslanci prejednali a vzali na vedomie. 

6.  Navýšenie sumy realizácie multifunkčného ihriska, nakoľko v projekte bola 
zahrnutá úprava pozemku do 25cm, nebola zohľadnená svahovitosť terénu. 
Elektroinštalácia, rozvody, napojenie na rozvodnú skriňu ZŠ tiež chýba v 
projekte. Na to sa prihlásil pán Ing. Michal Peter s pripomienkou, prečo už 
v projekte neboli zahrnuté všetky potrebné veci /rozpočet , ponuky/, že na Vlači 
je vybudované také isté ihrisko a má oveľa nižšiu cenu. Keď sa robí stavba, 
treba odsúhlasiť všetko naraz. Naše je veľmi predražené. Starosta obce povedal, 
že projekt bol vysúťažený vo VO a zahrnúť mohli iba to, čo bolo v projekte. Aj na 
Vlači mali doplatok a dodnes nemajú urobenú elektriku. Navýšenie bude 
urobené formou dodatku k zmluve o dielo so zhotoviteľom SAGANSPORT, s. r. o.. 
Za hlasovali 4 poslanci. 

Pani Mgr. Anna Hliboká Čurliková  sa vyjadrila , že už bolo urobené viac projektov 
a neboli využité. Pri každom projekte, ktorý sa realizoval bolo aj navýšenie.  V dnešnej 
dobe, keď obec chce niečo robiť, bez projektu nie je možné podávať  žiadosti o dotácie.



7. Na materiálno finančné zabezpečenie futbalového turnaja bola schválená suma  
200 Eur. Zo strany obce  je areál ihriska pripravený.

K materiálno finančnému  zabezpečeniu „Partizánskych chodníčkov“ je potrebné 
doriešiť občerstvenie pre súbory  a hostí.   

8. Prejednanie „Podnetu na riešenie hlučnej prevádzky„ podané Jozefom a Dankou 
Balogovou.

K tomu sa vyjadril pán Martin Čurlík, že aj dolu je pohostinstvo, kde susedia rodiny 
s malými deťmi  a tým to nevadí. Pani Pavlíková na to reagovala, že nevidí až taký 
problém ako sa vyhrocuje.

Poslanci odporučili odpovedať pánovi Balogovi, že po schválení VZN o určení 
pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce bude 
možné zo strany obce  dávať prevádzkovateľovi aj sankcie za nedodržiavanie 
pracovne doby.
Riešenie sťažnosti za prevádzku pohostinského zariadenia Kamienka-Ing. Michal 
Balog upozorniť na dodržiavanie pracovnej doby. 

9.  V bode rôzne  vystúpila pani Mgr. Anna Hliboká Čurliková opätovne 
k spaľovaniu trávy občanmi počas horúcich dní, kedy majú veľký problém s 
dýchaním chorí ľudia.

Martin Čurlík  povedal, že je potrebné vypracovať VZN – preverí zákon, ktorý 
rieši vypaľovanie a spaľovanie trávy. Tak bude možné riešiť situáciu.
Pán Myšík na to reagoval , že keď niekto spaľuje trávu na svojom pozemku nech 
to znáša vlastník a treba sankcionovať vlastníka. 

 
Ďalej vystúpil pán Ing. Michal Peter   
- zaujímal sa ako sa pokračuje v JPÚ, či sú zahrnuté aj parcely medzi súp. 120 a 90 
-prečo nie je urobená cesta k ZŠ
-či má úrad od vlastníkov pozemkov súhlas na prejazdy po pozemkoch pri  kopaní a 
vození zeminy pri realizácií multifunkčného ihriska , aby neboli problémy
Ďalej pripomienkoval zápisnicu , kde pani Pavlíková uviedla, že chodí často na OcÚ. 
Oponoval tým , že keď ide na obecný úrad tak ide vybavovať urbárske  záležitosti 
alebo v mene MO SZPB.
Ďalej hovoril, že členovia SZPB  nechodia len na zájazdy a nič nerobia, ale robia aj 
brigády. Niekedy sa chodilo kosiť areál ZŠ a cintorín a tým pomáhali občania obci.
Ďalej vystúpil pán Martin Čurlík, kde poďakoval deťom DHZ , ktorí sa zúčastnili 
súťaže. Dievčatá obsadili 1.miesto, chlapci 3.miesto a starší  4.miesto.Vzniesol opäť 
požiadavku  na zakúpenie novej striekačky a dokončenie hasičskej zbrojnice. Poslanci  
navrhli predložiť cenové ponuky na najbližšom zasadnutí. 

Pani Mgr. Mária Vargová predložila ponuku na vybrané prvky na detské ihrisko, ktoré 
poslanci prejednali .

Pani Anna  Pavlíková vzniesla dotaz ako sa postupuje s prerábkou KD a ako sa 
rozhodlo s kúpou pece pre ŠJ. Starosta vysvetlil , že prebehla kontrola, začínajú 
zverejňovania a tak sa bude pokračovať v prácach.

Pani Kvetoslava Velčková chcela vedieť ako sa doriešil betón – podlaha do hasičskej 
zbrojnice, aby to bolo čím skôr . Pán Juraj Velčko vysvetlil , že by bolo najlepšie dať 
epoxidový náter  niveláciu. Starosta predložil cenovú ponuku  na betón, čím  sa  pán 
Velčko vyjadril , že sa mu zdá veľká suma, že tam toľko práce nie je.

Starosta obce Ing. Ján Jenčo predložil požiadavku na skolaudovanie chodníkov od čísla 
domu 47 po 74 a čísla domu 1 po bytový dom. Bolo urobené územné konanie, ale 
stavebné povolenie nebolo. Je potrebné urobiť projekt a porealizačné zameranie. 
Poslanci oponovali tým, prečo sa to neurobilo za predchádzajúce roky. Na to sa 
prihlásil pán Ing. Peter s tým , že za jeho pôsobenia chodník na hornú časť obce mal 
projekt a od čísla  domu 1 po bytový dom bola rekonštrukcia chodníka. Zrealizovať  



kolaudáciu chcel, ale vtedajšie obecné zastupiteľstvo to neschválilo. Poslanci 
rozhodnutie o možnosti skolaudovania chodníka presunuli na ďalšie zasadnutie 
obecného zastupiteľstva. Pán Myšík sa informoval, či obec ako staviteľ, môže stavať, 
keď nemá stavebné povolenie. Pán Ing. Peter hovoril, že  chodníky  sú na obecnom 
pozemku.       

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

11. Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce.

V Petrovciach 23.07.2019

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

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


