
 

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

 

 

  

                                                Z á p i s n i c a 
 

z 11. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 21.11.2019 

 

 

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 Komunitného plánu obce a prejednanie Správy o plnení úloh KPSS 

6. Schválenie úpravy rozpočtu a prevod finančných prostriedkov na úhradu Fa 2019311, Fa 7/2019, 

Fa 190177 z rezervného fondu 

7. Prejednanie návrhu rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 

8.Informácia o auditorskej správe 

9. Prejednanie kolaudácie chodníka 

10.Prejednanie žiadosti a sťažnosti 

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 Anna Pavlíková a pani Kvetoslava Velčková. Za 

overovateľa zápisnice bol zvolený pán Vladimír Poliak. Za hlasovali 3 poslanci 

(p.Velčková, p. Pavlíková, p. Poliak). Za zapisovateľku bola určená pani Emília Adamová. 

4. Pri kontrole  plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia starosta  konštatoval, že bolo 

splnené. 

5. Starosta obce predložil poslancom Komunitný plán obce a Správu o plnení  KPSS, ktorý bol 

poslancami schválený. Za hlasovalo 5 poslancov. Správu o plnení KPSS vzali poslanci na 

vedomie. 

6. Poslanci schválili úpravu rozpočtu v položkách kapitálové výdavky a prevod finančných 

prostriedkov z rezervného fondu na úhradu faktúr Sagansport s. r. o. Fa 2019311 v sume 

10 932,66 Eur - multifunkčné ihrisko, Fa  JADOZ s. r. o. 190117 v sume 2880,00 Eur–

stavebný dozor pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti OÚ Petrovce“ a Fa Bednár 

7/2019 v sume 600,00 Eur-ÚPN obce Petrovce. Za hlasovalo 5 poslancov. 

7. Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 predložila pani Adamová. 

Tento predložený  návrh  poslanci  prejednali, doplnili v niektorých položkách rozpočtu 

a v mesiaci december bude predložený na schválenie. Do rozpočtu boli navrhnuté: oprava 

cesty ku Základnej škole, cesta poza bytový dom, číslu domu 119 a 122, oplotenie okolo ŽŠ, 

zakúpenie techniky pre DHaZ. V Materskej škole bude potrebná obnova sociálnych 

zariadení a podlaha na chodbe V Základnej škole obnova sociálnych zariadení a dlažba na 

chodbe. Školská jedáleň nákup zariadenia, podlaha. 

8. Starosta obce informoval poslancov a prítomných so správou z auditu účtovnej závierky za 

rok 2018, ktorý bol vykonaný v mesiaci október 2019. V rámci vykonania auditu neboli 

zistené závažné nedostatky. Prehodnotiť súvahový zostatok účtu 042-Obstaranie 

dlhodobého hmotného majetku. V účtovníctve obce je dlhodobo vykazovaný nezaradený 

majetok /neskolaudované chodníky/, ktoré je potrebné zosúladiť s platnými predpismi a po 



zaradení preúčtovať z účtu obstarania na  príslušný majetkový účet obce. Poslanci túto 

správu vzali na vedomie. 

9. Starosta obce predniesol poslancom po správe z vykonaného auditu potrebu skolaudovať 

chodníky, ktoré doposiaľ neboli skolaudované nakoľko boli postavené bez stavebného 

povolenia. 

10.  V tomto bode boli podané:  Žiadosť o finančný príspevok pre MŠ a Žiadosť o vybavenie 

školskej jedálne.  

A. V žiadosti o poskytnutie finančného  príspevku na didaktické pomôcky na školský rok 

2019/20120 pre MŠ poslanci neschválili. Schválili sumu 500 Eur  na nákup hračiek do 

MŠ. Zakúpenie pračky pre potreby materskej školy poslanci po zvážení zamietli. 

B.  V žiadosti  o vybavenie školskej jedálne poslanci schválili nákup umývačky riadu,   

digestora uzamykateľné skrinky na riad a vybavenie kuchyne nerezovými hrncami. 

C. Bol podaný pani Ľudmilou Peterovou - Nesúhlas s preložením stĺpa elektrického 

vedenia na jej pozemku. 

11. V bode rôzne vystúpil starosta obce s potrebou urobiť projekt na výstavby vodovodu 

a kanalizácie na novú ulicu /Velčko a ostatné pozemky/. Ďalej informoval poslancov 

o ponuke firmy Webex.digital, o možnosti vynovenia web stránky obce. 

Pán Martin Čurlík vzniesol pripomienku ku Fa v sume 650,0 Eur za hadice DHaZ, že nebola 

uhradená. Poslanci túto úhradu jednomyseľne schválili. Ďalej sa informoval ako  bude prebiehať 

výstavba  Detského  ihriska pri MŠ, ako budú prebiehať výkopové práce, osadenie a montáž. 

Starosta obce informoval, že firma, ktorá výstavbu ihriska vysúťažila to má zahrnuté v ponuke.  

Mgr. Ľudmila Rozkošová vzniesla požiadavku opraviť strechu na terase MŠ, ktorá preteká. 

Vymaľovať miestnosť v MŠ a zakúpiť nové hračky. Ďalej predniesla požiadavku na opravu 

priepustu cez cestu, ktorá vedie poza dom č.5 do potoka.  

Pani Pavlíková navrhla dorobiť cestu ku číslu  domu 119  a 122. Ďalej podala informáciu o príprave 

Plesu, ktorý je plánovaný na 22.2.2020. Ples bol doposiaľ organizovaný MS SČK v spolupráci 

s Obecným úradom. Zároveň chcela vedieť, či bude zo strany OcÚ zohľadnený poplatok za nájom 

sály a zaplatenie hudobnej skupiny v sume 450 Eur. Za hlasovali 4 poslanci. Zdržala sa pani Mgr. 

Hliboká Čurliková. 

Pani Velčková navrhla urobiť cestu poza bytový dom. 

Pani Mgr. Hliboká Čurliková navrhla zakúpenie hračiek v sume 500 Eur pre deti MŠ. Za hlasovalo 

5 poslancov. 

Pani Mgr. Vargová navrhla, aby sa zatvárala brána ku ZŠ a MŠ. Ďalej  sa informovala ako 

prebiehajú práce pri spevnení brehu ponad Multifunkčné ihrisko.  

Pán Poliak navrhol vyriešiť parkovanie okolo ZŠ. 

 

12. Návrh na uznesenie predniesla  pani Velčková. 

13. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce. 

 

    

V Petrovciach 22.11.2019 

 

 

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

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


