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Z á p i s n i c a 
 

zo 18. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 

26.11.2020 

 

 

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  a schválenie návrhu Dodatku č.1 na zmenu VZN 13/2019 

6. Prerokovanie a schválenie návrhu Dodatku č.2 na zmenu VZN 4/2015 

7. Schválenie prijatia daru do majetku obce od p. Repjaka a p. Baloga 

8. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2021 a výhľadovo na r. 2022 a 2023 

9. Prerokovanie žiadostí a sťažností 

8. Rôzne 

9. Návrh na uznesenie 

10. Záver 

 

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

2) Poslanci schválili program rokovania OZ. Za hlasovali 5 poslanci. 

3) Do návrhovej komisie bolí zvolení pani Kvetoslava Velčková a pán Vladimír Poliak, 

za overovateľa zápisnice bola zvolená pani Anna Pavliková. Za hlasovali 5 poslanci. 

Za zapisovateľku bola určená pani Anna Gajdošová. 

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

bolo splnené. 

5) Za návrh Dodatku č.1 VZN 13/2019 o určení času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území Obce Petrovce boli 4 prítomní poslanci za a pani Hliboká sa 

hlasovania zdržala. 

6) Návrh Dodatku č.2 VZN 004/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Petrovce bol 

prehodnotený  s úpravou v čl. 1 ods.a) zmenená suma z 12 eur na 10 eur ročne. 

Poslanci berú na vedomie. Deň vývozu separovaného odpadu bude občanom hlásený 

v miestnom rozhlase, alebo SMS správou v pracovný deň pred vývozom odpadu. 

Starosta navrhoval tiež prekládku veľkého kontajnera od cintorína. Pani Hliboká 

požiadala starostu o zaslanie žiadosti na Ministerstvo životného prostredia SR o 

 pridelenie výnimky k následnému zvyšovaniu sumy na zneškodňovanie odpadu 

z dôvodu nežiadúcich vplyvov skládky komunálneho odpadu na životné prostredie 

a ovzdušie, ktorá je v katastri obce Petrovce. 



7) Rokovanie k bodu o schválení daru do majetku obce Petrovce od p. Repjaka a p. 

Baloga bolo piatimi prítomnými poslancami pozastavené. Padol návrh na odstránenie 

všetkých chodníkov a vyasfaltovanie komletnej cesty, aby sa rozšírila.  

8) Návrh rozpočtu na rok 2021 a výhľadovo na r. 2022 a 2023 bol predložený na 

prejednanie. Prítomní poslanci ho prejednali, doplnili v niektorých položkách rozpočtu 

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

geologický prieskum a stabilizačné práce na ceste pri dome smútku, v okolí cintorína, 

na ulici k p. Vrlikovi, projekt na vybudovanie ochrannej hrádze pred povodňami, 

melioračné práce na vytipovaných úsekoch, oprava kúrenia v základnej škole.  

9) Na OcÚ boli doručené žiadosti: 

- riaditeľka Základnej školy v Petrovciach požiadala o zakúpenie hračiek do 

školského klubu. Všetci prítomní poslanci pani Anna Pavlíková, pani Kvetoslava 

Velčková, Mgr. Mária Vargová, Mgr. Anna HlibokáČurliková, pán Vladimír 

Poliak schvaľujú a navrhujú sumu zvýšiť na 300 eur. 

- Základná škola v Petrovciach žiada obecné zastupiteľstvo o zakúpenie 15 ks 

tabletov potrebných k vyučovaniu. Poslanci berú na vedomie a po  zistení p. 

Vargovou o ich naliehavosti a účelnosti, odkladajú rozhodnutie na ďalšie 

zastupiteľstvo. Zvažujú zakúpenie interaktívnych hračiek pre deti k lepšiemu 

rozvoju myslenia a vzdelávania sa detí prvého stupňa základnej školy. 

- žiadosť pána Gdovina o preplatenie časti nákladov vynaložených na opravu 

a asfaltovanie cesty na obecnom pozemku (materiál). Návrhnutá suma poslancami 

bola 250€. Za tento návrh hlasovali pani Kvetoslava Velčková, Mgr. Mária 

Vargová, Mgr. Anna Hliboká Čurliková a dvaja prítomní poslanci pani Pavliková 

a p. Poliak sa zdržali hlasovania. 

10)  V bode rôzne oboznámil pán starosta s dovezeným zariadením do školskej kuchyne 

a to umývačka riadu, robot na miesenie cesta, krájanie zeleniny a mletie mäsa, 

konvektomat na tepelnú prípravu mäsa, zeleniny, múčnych výrobkov. S kúpou ktorých 

sa poslanci nestotožňujú z dôvodu nižšej  kvality a výkonu týchto zariadení. P. 

Pavliková požiadala p. starostu o vyčíslenie sumy za tieto zariadenia a sumu 

ušetrených eur a ich budúce využitie, keďže boli schválené na tento účel. Zariadenia 

boli zakúpené vo verejnom obstarávaní a posúdiť kvalitu by mal odborník. 

   Starosta  obce oboznámil poslancov s problematickým vykurovaním v základnej 

škole a následne požiadal pána Poliaka o návrh spôsobu regulácie kúrenia. Pán Poliak 

prisľúbil pomoc. 

   Starosta obce informoval o možnosti zakúpenia pozemku od p. Štofana vo výmere 

469 m2, s následným využitím pozemku na parkovisko pre občanov prichádzajúcich k 

Domu smútku v Petrovciach  a na cintorín. Za boli všetci poslanci. Poverujú pána 

starostu  vypracovaním  projektu  na parkovisko, v prípade kúpy. 

   Pani Hliboká vystúpila s pripomienkou o stanovisko k zriadeniu Obecnej  

kompostárne Petrovce na skládke TKO Petrovce,  o odmietaní povolenia tejto stavby 

z jej strany z viacerých dôvodov, a to  vplyvu na ovzdušie, premnoženia hlodavcov, 

vtákov, zápach, dopravná záťaž, ( tieto dopady občania trpia už  aj v súčasnosti  pri 

existujúcej skládke), ak tam bude aj  vývoz biologicky rozložiteľného odpadu, tak sa 

to zhorší. Nesúhlasí a podotýka,  že takáto ponuka bola aj v minulosti a bola 

zamietnutá. Starosta stanovisko za obec už zaslal. Pani Hliboká požiadala pána 

starostu o podklady k zriadeniu kompostárne, kde mali možnosť občania posielať 

pripomienky do 21 dní od zverejnenia zámeru.  



    S riešením problému 100 - ročných vôd, povodní a vybudovaním hrádzí a vodných 

nádrží okolo obce pri dvojlesovni prišiel p. starosta. Poslanci  navrhovali rozšíriť aj 

v obci, a to poza dolinu, nad cintorínom a z celej hermanovskej strany obce, resp. 

všetkých problémových častiach obce. Do rozpočtu obce bola zahrnutá aj oprava cesty 

ku Domu smútku a spevnenie svahu. 

- výberové konanie ohľadom búracích prác sýpky prebieha, 

- unimobunka pre DHZ ku Požiarnej zbrojnici bola objedná, má byť osadená do 

Vianoc,  

- spustenie  chemickej čističky je zastavené z dôvodu nepodpísania zmluvy zo strany 

firmy OZÓN, 

- práce na JPÚ pokračujú, 

- bola vznesená kritika na starostu obce ohľadom zabezpečenia občerstvenia, t.j. obeda 

a večere pre testujúcich zdravotníkov počas celoplošných testovaní, 

-  k otázke p. Vargovej, akým spôsobom chce oceniť prácu poslancov pri testovaní 

starosta podotkol, že to bolo na dobrovoľnej báze,  

- s  požiadavkou o knihu jázd na obecnom aute bol oslovený  pani poslankyňou M. 

Vargovou pán kontrolór Ján Peter, ktorý prisľúbil že sa na to pozrie a podá správu na 

nasledujúcom obecnom zastupiteľstve, zároveň pripomenul, aby poslanci venovali 

patričnú vážnosť rozpočtu na budúci rok. 

 

11) Návrh na uznesenie prečítala pani Vargová a oboznámila prítomných s prijatým 

uznesením. 

 

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

 

 

V Petrovciach 26.11.2020 

     

Vypracovala: Bc. Anna Gajdošová     ............................................ 

      

Overovateľ: Anna Pavliková               ............................................   

  

 


