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                                                Z á p i s n i c a 
 

zo 9. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 

06.09.2019 

 

 

Prítomní: podľa priloženej  prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia:   

1.  Otvorenie 

2.  Schválenie programu zasadnutia  

3.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

4.  Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

5.  Prejednanie  a schválenie VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 

     služieb na území obce 

6.  Prejednanie VZN o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 ÚPO Petrovce, ktorým 

    sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 ÚPO Petrovce 

7.  Prejednanie a schválenie materiálno-finančného zabezpečenia slávností pod Lysou  

     a futbalového turnaja 

 8. Prejednanie a schválenie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy pre stavbu IBV Petrovce-    

     Rozšírenie NN vedenia  

9.  Prejednanie žiadosti o doplnenie VZN č. 11/2017 o výške finančného pásma v školskej  

     jedálni  

10 Rôzne 

11.Návrh na uznesenie 

12.Záver 
 

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

 

2. Program rokovania OZ  bol poslancami jednomyseľne schválený.  

 

3. Do návrhovej komisie bola zvolená  Kvetoslava Velčková a Anna Pavliková, za overovateľov 

zápisnice bol zvolený Vladimír Poliak. Za zapisovateľku bola určená pani Anna Gajdošová. 

 

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

konštatoval, že všetky body boli splnené. 

 

5. VZN obce Petrovce č. 13/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území obce bolo schválené. Všetci prítomní poslanci hlasovali za schválenie 

VZN. 
 

6.   K VZN o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 ÚPO Petrovce, ktorým  sa 

vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 ÚPO Petrovce sa vyjadril pán starosta, že 

všetky potrebné vyjadrenia sme obdŕžali, čaká sa na odobrenie Odboru výstavby a bytovej 



politiky OÚ Prešov a zmeny po schválení príslušného VZN nadobudnú účinnosť. Poslanci  

vzali na vedomie. 

 

7. Prejednanie a schválenie materiálno-finančného zabezpečenia slávnosti pod Lysou bolo 

starostom predložené prítomným poslancom obecného zastupiteľstva. Bolo preložené na 

nasledujúce zastupiteľstvo z dôvodu neprítomnosti ekonómky, ktorá predloží podrobnú správu 

o financovaní a zabezpečovaní slávností pod Lysou. Na zabezpečenie akcie futbalového 

turnaja, ktorý zabezpečovali dobrovoľníci bolo vyčlenených 200 € od obce, čerpané zatiaľ 

neboli. Zamestnanci obce pomáhali pri technickom zabezpečovaní akcie, príprave a pokoseniu 

areálu, postavenia stanov. Poslanci vzali na vedomie. 

 

8. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy pre stavbu IBV Petrovce- Rozšírenie NN vedenia bola 

prítomnými poslancami schválená jednohlasne. 

 

9. Prejednanie žiadosti o doplnenie VZN č. 11/2017 o výške finančného pásma v školskej 

jedálni. Pani Gajdošová oboznámila poslancov s novou stravnou jednotkou platnou od 

1.9.2019, pričom je potrebná zmena VZN č.11/2017 dodatkom č. 1/2019, ktorý je zverejnený 

na internetovej stránke obce. Prítomní poslanci zobrali na vedomie. 

 

10. V bode rôzne vystúpil  za miestnu organizáciu DHZ a DHZO pán Martin Čurlik s návrhom: 
a) Požiadal o zapísanie DHZO do kategórie „B“. K zapísaniu do tejto kategórie je potrebné 

školenie pre veliteľa DHZO. Podotkol, že potrebnú výstroj majú zabezpečenú. 

Po zaradení DHZO do skupiny „B“, by mali zvýšenú aj dotáciu zo štátu z terajších 1400 € 

na 3000 €, ktorá by im pomohla nielen pri nákupe hasičských masiek, ale aj rôznych 

finančných výdavkov.  
b) Ďalej predložil prítomným poslancom tri cenové ponuky na nákup športovej hasiacej 

mašiny potrebnej  na súťaže a cvičenia, ktoré navštevujú spolu s hasičmi z DHZ a to 

nielen dospelými, ale aj deťmi. Po predložení cenových ponúk, ktoré presahovali  5000 € 

starosta oznámil, že je potrebné verejné obstarávanie. Poslanci vzali na vedomie. 
c) Predloženie cenových ponúk na unimobunku ku požiarnej zbrojnici na prezliekanie 

a osobnú hygienu po požiarnych zásahoch, v ktorej by bolo umývadlo, sprcha, sociálne 

zariadenie. Poslanci vzali potrebné návrhy na vedomie s prísľubom vyjadrenia sa na 

nasledujúcom zastupiteľstve. 

d) Na otázku pána Martina Čurlika či stĺpy, ktoré sa budú dávať na novej ulici okolo p. 

Velčka a p. Baloga k rozšíreniu NN siete budú postavené na obecných pozemkoch, pán 

starosta upovedomil prítomných, že všetky potrebné súhlasy  od vlastníkov pozemkov 

obec má. 

e) Pripomienkoval taktiež aj výstavbu multifunkčného ihriska, kde sa ešte neurobila elektro 

prípojka a zamestnanci so starostom robia výkopové práce.  

f) Bola tlmočená požiadavka Mgr. Jurkovej o zvýšenie príspevku do materskej školy zo 

súčasných 2 € na 5 € na mesiac, z dôvodu neustáleho zvyšovania cien pracovných 

pomôcok pre deti v materskej škole a tým, že je to celodenná prevádzka, poslanci berú na 

vedomie a súhlasia so zvýšením príspevku. Starosta bol poverený vypracovaním zmeny 

VZN. 

g) K druhej požiadavke o zakúpenie pračky do školy sa vyjadrili všetci prítomní poslanci ak 

bude využitá, všetci túto myšlienku podporia.  

h) Starosta informoval, že sme objednali plynovú pec s elektrickou rúrou do školskej 

jedálne, ktorá bude stáť 320 €. 

i) Starosta oznámil, že kontrola projektu na zateplenie OÚ je ukončená a začíname 

s prácami. Je potrebné vybrať podlahu do sály. 



j) Na otázku pani Velčkovej ohľadom rozdelenia odplaty poslancom z 1 krát ročne na viac- 

krát ročne starosta a prítomní poslanci vyjdú v ústrety a na najbližšom obecnom 

zastupiteľstve sa navrhne zmena v Zásadách odmeňovania poslancov v obci Petrovce. 

k) Pani Vargovú zaujímalo, kedy sa dokončí multifunkčné ihrisko a začne sa s výstavbou  

detského ihriska, keď aj počasie bolo krásne a na stavbe nebolo pracovníkov. Starosta 

odpovedal, že cez štátny sviatok nebola ochota pracovať. 

l) K sťažnosti zo strany školy na pána Martina Petera pán starosta prijal potrebné opatrenia. 

 

 

 
11.  Pani Kvetoslava Velčková  oboznámila prítomných s prijatým uznesením. 

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

 

V Petrovciach 06.09.2019 
 

Zapisovateľka:  Bc. Anna Gajdošová          ............................................ 

          

Overovateľ: Vladimír Poliak   ............................................ 

                                     

 

 

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

                 Ing. Ján Jenčo 

                                                                     starosta obce 
 

 


