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

 

  

                                                Z á p i s n i c a 
 

zo 14. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 

29.04.2020 

 

 

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.  Prerokovanie odmeňovania starostu, informácia o predložení oznámenia funkcií, činnosti    

a majetkových pomerov starostu 

6.   Prerokovanie žiadosti o odpredaj obecného majetku 

      - pozemky schválené na odpredaj uznesením 16. z roku 2017 

      - lyžiarsky  vlek TATRAPOMA 

7.   Prerokovanie žiadosti a sťažnosti 

8.   Rôzne 

9.  Návrh na uznesenie 

10. Záver 

 

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

2. Poslanci schválili program rokovania OZ.  

3. Do návrhovej komisie bolí zvolení pani Kvetoslava Velčková a pani Anna Pavliková, 

za overovateľa zápisnice bola zvolená Mgr. Anna Hliboká Čurliková. Za hlasovali 5 

poslanci. Za zapisovateľku bola určená pani Anna Gajdošová. 

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

bolo splnené až na akciu MDŽ, ktorú z dôvodu hygienických opatrení a zákazu 

hromadných podujatí pre koronavírus  nebolo možné zrealizovať, podobne aj zvolanie 

verenej schôdze pre občanov sa prekladá.  Nasledujúce plánované akcie sa rušia do 

odvolania podľa situácie. Výberové konanie na unimobunku pre DHZ ku požiarnej 

zbrojnici sa nerealizovalo. Prítomní poslanci vyjadrili nesúhlas s takýmto postupom, 

keďže OZ obstaranie unimobunky už schválilo. Starosta uviedol, že prvý krok bude  

napojenie  požiarnej zbrojnice na verejný vodovod.  

5. Prerokovanie odmeňovania starostu a informácia o predložení oznámenia a funkcií, 

činností a majetkových pomerov. Starosta uviedol, že majetkové priznanie podal v 

podateľni OÚ. Navýšené 10% odmeny starostu na 14. zasadnutí OZ 4 poslanci navrhli 

znížiť na 0 %. Za: p. Anna Pavlíková, p. Kvetoslava Velčková, Mgr. Mária Vargová, 

Mgr. Anna Hliboká Čurliková. Proti: 0, Zdržal sa: p. Vladimír Poliak. 

6. Prerokovanie žiadosti o odpredaj lyžiarskeho vleku TATRAPOMA 100m -  5 poslanci 

berú na vedomie, žiadajú záujemcov o špecifikovanie ceny. 

 



Predaj pozemkov podľa osobitného zreteľa bol prerokovaný, starosta uviedol, že  

oficiálny odhad ceny pozemku bol 3,39€/m2. Prítomní 5  poslanci jednomyseľne 

schvaľujú odpredaj pozemkov podľa osobitného zreteľa č. parcely E  KN 122/1 – orná 

pôda o výmere 1 578 m2, zapísanej na LV č. 560, katastrálne územie Petrovce 

v súlade s Geometrickým plánom č. 44199236-55/2013,  jedná sa o parcely nad p. 

Štofanom, p. Orečným, p. Gajdošom, p. Peterom, p. Gdovinom, ktoré boli predmetom 

jednania viacerých obecných zasadnutí a schválených na odpredaj, kde bola stanovená 

aj cena 0,70 € za meter, čo bolo na 17. zasadnutí uvedené v uznesení obce č.  17/2017 

z dňa 09.06.2017. Boli vytvorené nové parcely, ktoré sú predmetom prevodu a to 

parcely: E KN č. 410/14 o výmere 306 m2, č. 410/15 o výmere 383 m2, č. 410/16 

o výmere 530 m2, č. 410/17 o výmere 26 m2, č. 410/19 o výmere 208 m2, a parcela č. 

410/20 o výmere 125 m2.  

 Kontrolór obce Ján Peter súhlasil s cenou 0,70 €/m2 a zároveň dodal, že  ak je 

uznesenie zákonom obce, malo by sa to aj zrealizovať.  Za odpredaj hlasovali 5 

prítomní poslanci jednohlasne - za cenu, aká bola v uznesení na 17. obecnom 

zastupiteľstve z dňa 09.06.2017. 

7. a) Pri prerokovaní žiadosti Rasťovi Rozkošovi o odkúpenie nepojazdnej techniky 

PV3S prítomní poslanci berú na vedomie túto žiadosť. 

  b) Na základe žiadosti o finančnú výpomoc  pre p. Repjaka, ktorý má vysoké 

náklady na dve deti (zdravotné problémy – liečba v Rakúsku) 5 poslanci schvaľujú 

500 € na výpomoc  a 200 € pre p. Čurlikovú z rozpočtu obce. P. Pavliková 

prisľúbila urobiť aj zbierku pre tieto deti v obci na podporu a skvalitnenie života 

týchto rodín.  

8. V bode rôzne vystúpil pán Poliak, navrhoval odkúpenie pozemku pod cintorínom 

na účely využitia pozemku pre obecné parkovisko alebo rekreačné účely.   Starosta  

obce oznámil prítomným poslancom, že sa táto časť zosúva, preto nie je vhodná 

pre stavebné účely. Upozornil prítomných, že je potrebné stabilizovať svah nad 

cintorínom a dať vypracovať odborný posudok.  Prekladá sa k jednaniu na ďalšom 

zastupiteľstve.  

Pani Velčková sa informovala ohľadom optickej siete na ulicu okolo pána Ivana 

Velčka. Starosta oznámil, že investor počíta aj s jej rozšírením na túto ulicu.  

Pani Hliboká navrhla rozmiestniť po obci veľké kontajnery na jarné a jesenné 

upratovanie, keďže na skládku sa nedá voziť autami z dôvodu hygienických 

opatrení prenosu koronavírusu a určiť miesto na takéto kontajnery po obci 

a striedavo prekladať po niekoľkých týždňoch s častejším vývozom, aby sme tak 

zamedzili vývozu odpadu na čierne skládky po lese.  

Takisto podotkla a navrhla vyhlásenie v obecnom rozhlase o zákaze pálenia 

plastových a gumených škodlivých materiálov v domácnostiach, hlavne v skorých 

ranných a neskorých večerných hodinách, ktoré znečisťuje životné prostredie 

a spôsobuje problémy  ľuďom ako sú astmatici, starší občania, deti a iní. 

Poukázala na vznik ďalšieho problému s premnožením vtáctva, líšok  či inej zveri 

na skládke  a vznik škôd, ktoré spôsobuje v poslednom období premnoženie 

vtáctva záhradkárom a drobným pestovateľom v obci, poprosila preto pána 

starostu o riešenie a jednanie s prevádzkovateľom skládky,  zároveň požiadala 

starostu o zistenie majiteľa komunikácie vedúcej na skládku, pripomienkovala  

negatívny dopad skládky na zdravie občanov a životné prostredie v okolí skládky 

a v obci. Potom poukázala aj na problém chátrajúcich neobývaných domov, 

zarastené záhrady, aby sa zaslala výzva na úpravu týchto pozemkov a domov. 

Kritika zaznela aj na vynášanie blata z poľných ciest na asfaltové komunikácie. 



Poslanci navrholi, že upozornia vodičov traktorov a PV3S tabuľami, aby 

neznečisťovali cestné komunikácie.   

Starosta informoval o letáku, ktorý bol rozoslaný v obci. Poplatky za TKO od 

občanov za rok nepostačujú pokrývať potrebné výdavky spojené s uložením TKO 

na skládku, preto je potrebné zvýšiť ročný poplatok za TKO.  

Pani Vargová navrhla vyhlásenie v obecnom rozhlase - báseň či príhovor ku Dňu 

matiek.  

Prítomným poslancom boli predložené cenové ponuky na podlahu do požiarnej 

zbrojnice a 2 cenové ponuky na opravu strojov, ktoré boli schválené pre DHZ. 

Schvaľovanie smernice o odmeňovaní zamestnancov sa preložilo na nasledujúce 

zasadnutie OZ. Na ihrisko sa dali ochranné siete, drenáže poza ihrisko a starosta 

uvažuje o vybudovaní  oporného múra okolo, aby sa breh nezosúval.  

Pani Vargová pripomienkovala zadržiavače vody na detskom ihrisku, že sú 

nebezpečné pre deti a mohlo by dochádzať k úrazom detí. Pán Čurlik navrhol 

gumené chodníčky.  

Pani Hliboká sa informovala, ako pokračuju práce na JPÚ.  

Pani Pavlíková  pripomienkovala, že na poškodených trampolínach, ktoré boli 

počas prerábania OcU a KD prevezené v mesiaci apríl z  novej požiarnej 

zbrojnice,  niektoré súčiastky tam  chýbali.  

- zaznela aj informácia od p. starostu o asfaltovaní cesty  k MŠ, pri kostole, ku p. 

Štofanovi č.d. 119 a p. M. Balogovi č.d. 122, okolo p. Kaňucha č.d. 116 treba 

upraviť obrubníky, taktiež cestu pri hájenke, spevnenie mosta ku Ivanovi 

Velčkovi, že verejné obstarávanie prebehlo, zmluva bude podpísaná, 

- projekt na vodovod a kanalizáciu je urobený, čaká sa na výzvu od MŽP alebo 

Envirofondu,  

- uvažuje sa o spustení chemickej čističky, 

- projekt na neskolaudovaný chodník je hotový, 

- Obecný úrad  Petrovce a kultúrny dom je ukončený, chýbajú menšie detaily 

(napr. nadpis na OcÚ v tvare tabule) 

-   pán Gajdoš A. sa informoval o poľnej ceste pri Kamienke. P. Hliboká Čurliková 

vysvetlila, že cesta okolo p.Balogovej č.d. 145 je účastnícka urbárska- „hliboka 

draha“ 

-  starosta dal spraviť nacenenie výmeny elektroinštalácie, vypínačov, zásuviek   

spolu s revíziou, v budove MŠ a ZŠ 

-    JPU sú vo finálnom stave na pripomienkovaní PLO OÚ. 

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

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

 

 

V Petrovciach 29.04.2020 

 

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

          

Overovateľ: Mgr. Anna Hliboká Čurliková    ........................................ 

                                     

                       Ing. Ján Jenčo                                                             ........................................ 

                                                                                                                   starosta obce 


