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

nad Topľou 

 

 

Zápisnica z 20. riadneho  zasadnutia OZ v Petrovciach konaného  dňa 9.3.2021 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

5. Prerokovanie  návrh návrhu činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok  

6. Prejednanie  a schválenie kúpnej zmluvy  na odpredaj farmového hnojiska 

7. Prejednanie a schválenie vypracovania projektu na obnovu interiéru ZŚ a MŠ 

8. Prejednanie as chválenie  cenovej ponuky CP-017/2021 CZ na verejné 

osvetlenie  v obci 

9. Prejednanie a schválenie opravy mosta pri bytovom dome 

10. Prejednanie vydania stavebného povolenia Dodatočné povolenie stavby - 

Výstavba chodníka pozdĺž MK v obci Petrovce. 

11. Prejednanie žiadostí a sťažností 

12. Rôzne 

1.Otvorenie 

Obecné zastupiteľstvo otvoril a prítomných poslancov privítal starosta obce. 

2.Schválenie programu rokovania 

Poslankyňa A. Pavlíková navrhla zaradiť do rokovania ako samostatný  bod   

vydanie dodatočného stavebného  povolenia na chodníky v obci Petrovce. Všetci 

poslanci návrh programu rokovania s doplnením bodu odsúhlasili. 



3.Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľku bola navrhnutá A.Hliboká, za overovateľov zápisnice 

A.Pavlíková, K.Velčková, do návrhovej komisie M.Vargová a V.Poliak. Všetci 

poslanci K.Velčková, V.Poliak, M.Vargová, A.Pavlíková, A.Hliboká hlasovali za 

predložený návrh. 

4.Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie  z prechádzajúceho OU bolo splnené. 

Poslankyňa M.Vargová pripomienkovala, že opakovane  nie je splnená kontrola 

a následne informácia o vedení knihy jázd na OcÚ Petrovce. 

5. Prerokovanie   návrhu činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok  

OZ berie na vedomie návrh činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2021, 

poslankyňa Velčková a Hliboká konštatovali, že je viac-menej formálny 

a všeobecný. Za návrh hlasovali všetci 5 poslanci K.Velčková, V.Poliak, 

M.Vargová, A.Pavlíková, A.Hliboká. 

6. Prejednanie  a schválenie kúpnej zmluvy  na odpredaj farmového hnojiska 

K tomuto bodu sa vyjadril poslanec V.Poliak /následne aj poslankyňa 

A.Pavlíková/ a navrhol, aby obec nechcela v zmluve finančné vysporiadanie 

(ktoré by malo byť vo výške 2000 eur) , ale  vyrokovala  so spoločnosťou OZÓN, 

a.s. určité benefity pre obyvateľov obce  týkajúce sa možnosti zľavneného vývozu 

odpadu na skládku alebo aj možnosti vývozu domového  odpadu i  odpadu na 

kompostovanie, keďže domáce kompostéry sú na zelený odpad zo záhrad malé. 

K tomuto návrhu sa pridali aj ostatní poslanci, kritizovali zvyšovanie ceny za 

vývoz odpadu, neumožnenie vývozu a pod., pretože v minulých obdobiach pri 

predchádzajúcom vlastníkovi skládky to bolo inak a občania obce znášajú 

zdravotné, ekologické záťaže skládky.  Starosta uviedol, že ako akcionár skládky 

máme (aj obyvatelia) zľavnenú cenu za likvidáciu odpadu, rovnako môžu 

obyvatelia  vyvážať každý piatok na skládku. 

Starosta obce navrhol poslancom pracovné stretnutie so zástupcom  skládkovej 

spoločnosti, kde by si poslanci vyrokovali  požadované návrhy. 

7. Prejednanie a schválenie vypracovania projektu na obnovu interiéru ZŠ a MŠ 

Starosta obce konštatoval, že chceme obnoviť školu a na to je potrebný 

vypracovaný projekt. Poslankyňa Velčková  pripomienkovala, aby v tom projekte 

(v sume približne 1800 eur) bolo zahrnuté všetko, čo je potrebné z hľadiska 



kvalitnej rekonštrukcie. Následne pripomienkovala pani poslankyňa M.Vargová , 

že nielen kvalitný projekt je dôležitý, ale aby rekonštrukciu robili odborní 

pracovníci a odviedli kvalitnú prácu a nedopadlo  to tak, ako v prípade   

neprofesionálnej rekonštrukcie kuchyne MŠ a ZŠ v minulom roku.  Starosta 

navrhol, aby sa poslanci stretli s projektantom a o projekte s ním rokovali 

o požiadavkách, poslankyňa  Hliboká oponovala pripomienkou, že poslanci 

majúvveci schvaľovať a nie vyrokovať. Vypracovanie projektu na rekonštrukciu 

školy všetci  poslanci K.Velčková, V.Poliak, M.Vargová, A.Pavlíková, A.Hliboká 

schválili. 

8. Prejednanie a schválenie  cenovej ponuky CP-017/2021 CZ na verejné 

osvetlenie  v obci 

Poslanci  k tomuto bodu vyjadrili zamietavé stanovisko,  keďže  v obci nie je  

dokončených veľa vecí a VO nie  je akútna záležitosť. Všetci poslanci zobrali na 

vedomie. 

 9.Prejednanie a schválenie opravy mosta pri bytovom dome 

Poslanci vyjadrili súhlas s rekonštrukciou resp. výstavbou mosta pri bytovom 

dome ( podľa toho, čo bude podľa projektovej dokumentácie výhodnejšie) 

a schvaľujú výdavky na projekt. Všetci poslanci K.Velčková, V.Poliak, M.Vargová, 

A.Pavlíková, A.Hliboká hlasovali za. 

10.Prejednanie vydania stavebného povolenia obcou Petrovce  - Dodatočné 

povolenie stavby - Výstavba chodníka pozdĺž MK v obci Petrovce. 

Poslanci požadovali od starostu obce vysvetlenie k vydaniu dodatočného 

stavebného povolenia na chodníky v obci Petrovce, keďže toto nebolo nikdy 

predložené obecnému zastupiteľstvu na schválenie a myslia si, že k jeho vydaniu 

mal mať súhlas obecného zastupiteľstva. Starosta obce  vysvetlil, že o tom 

rozhodol sám  a túto možnosť rozhodovať sám , bez súhlasu OZ,  mu umožňujú 

zásady hospodárenia obce.  Starosta uviedol, že správa audítorky každý rok obci 

vyčíta, že investícia na chodníky nie je  v majetku obce už od roku 2006. Poslanci 

vyjadrili nepochopenie tejto záležitosti  a zvláštne praktiky, keďže  žiadosť na 

stavebné povolenie bola podaná ešte 21.8.2020  a na  posledných 

zastupiteľstvách v roku 2020 starosta obce predkladal prijatie darovania  

pozemkov pod chodníkmi  od p. M.Baloga a J.Repjaka  obci Petrovce. Tieto dary  

neboli OZ  schválené. 

 



11. Prejednanie žiadostí 

P. A. Hliboká - Žiadosť o uplatnenie návrhu na vklad vecného bremena do 

katastra nehnuteľností – za hlasovali  4 poslanci - K.Velčková, V.Poliak, 

M.Vargová, A.Pavlíková, A.Hliboká sa hlasovania  zdržala.  

P. J. Velčko ml. – Žiadosť o odkúpenie obec. pozemku pozdĺž domu ( pás medzi 

domom a cestou, o ktorý je problematické sa starať ), 4 poslanci V.Poliak, 

M.Vargová, A.Pavlíková, A.Hliboká hlasovali za, K.Velčková sa zdržala hlasovania. 

P. Ľ. Gdovin – Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku pred domom  (pozemok 

dal žiadateľ vyasfaltovať na vlastné náklady, problémom je to, že v podloží sú 

verejné inžinierske siete), 5  poslanci K.Velčková, V.Poliak, M.Vargová, 

A.Pavlíková, A.Hliboká  sa hlasovania zdržali s vyjadrením možnosti   čerpania 

finančného príspevku od obce aj naďalej. 

P-I. Gdovin – Žiadosť o finančný príspevok pre PZ Lipiny –  schválený vo výške 300 

eur, všetci poslanci V.Poliak, M.Vargová, A.Pavlíková, A.Hliboká , K. Velčková   

hlasovali za. 

OZ FS Oblík – Žiadosť o členský príspevok Obce Petrovce ako člena OZ – 

schválený 500 eur, za hlasovali 4 poslanci M.Vargová, A.Pavlíková, A.Hliboká , K. 

Velčková, 1 poslanec V.Poliak sa zdržal. 

12.Rôzne 

- posl. V.Poliak (ale aj ostatní poslanci) sa pýtali starostu obce, kto a za akým 

účelom kúpil pozemok pod cintorínom, pozemok bol dlhodobo na predaj 

a poslanci už skôr navrhovali pozemok obcou odkúpiť, resp. žiadali starostu 

o tejto záležitosti rokovať s majiteľom pozemku a zamedziť odkúpeniu 

súkromnou osobou, starosta oponoval výškou  ceny ( 7800 eur), poslanci vyjadrili 

názor, že  záujem obce by mal byť v tomto prípade  prioritný, bez ohľadu na cenu, 

- starosta obce informoval o možnosti zakúpiť pre občanov – dôchodcov  v obci 

zdravotné vitamínové balíčky(vitamín D, C a Zn), všetci poslanci súhlasili, p. 

Pavlíková, predsedníčka MS SČK, navrhla zakúpiť aj respirátory s tým, že sa 

vzdáva dotácie obce pre organizáciu MS SČK. 

- posl. A.Pavlíková  vyjadrila nespokojnosť  občanov so stavom vývozu odpadu 

v obci, kvalita sa zhoršuje, cena zvyšuje, prečo starosta prioritne neinformoval 

poslancov o zmene periodicity vývozov. Starosta informoval prítomných, že keď 

zberová spoločnosť dodala zberové kalendáre, tak ich dal distribuovať do 

domácností a spýtal sa prítomných, komu nestačí aktuálny vývoz. Poslankyne 



skonštatovali, že je dostatočný. Posl. M. Vargová sa pýtala, ako je to s modrým 

odpadom - papier. Starosta uviedol, že sa uskutoční zber papiera výmenou za 

toaletný papier.  Starosta informoval, že  pre mladé rodiny a starších  je zriadený 

zber plienok, záujem oň klesol (asi 6 rodín využíva), posl. A.Pavlíková sa zaujímala  

o možnosť  zberu odpadu oleja, k čomu starosta vyjadril podporné stanovisko 

ako k zberu papiera, informovať občanov bude obec. rozhlasom a sms-kou, 

- posl. Pavlíková, Hliboká  predniesli  pripomienky občanov obce k stretávaniu sa 

mládeže v „chatke pri vleku“, nakoľko sa deje v čase zákazu vychádzania 

a platných protiepidemiologických opatrení a s účasťou cudzích – cezpoľných 

občanov, keďže ide o miesto v obecnej správe, bolo by žiaduce, aby obec 

dodržiavala predpisy a nariadenia štátu a nevystavovala sa možnosti sankcií, na 

druhej strane by bolo dobré, keby mladí ľudia mali možnosť športového alebo 

kultúrneho vyžitia v obci. Starosta  konštatoval, že podporil finančne športové 

aktivity futbalu v obci  Medzianky a naši mladí ľudia o to neprejavili záujem,    na 

čo poslanci reagovali , že o tom nikto nevedel a bolo by vhodnejšie podporiť našu 

obec, starosta konštatoval, že oslovil mladých do 16 rokov a oznam bola aj na 

obecnej web stránke, 

- starosta obce sa informoval, či oplotenie ihriska pri škole sa má urobiť po hranici 

pozemku, s čím poslanci súhlasili, ďalej informoval o potrebe rigolu na 

odvodnenie kotolne školy, do ktorej v čase dažďa nateká voda,  

- starosta informoval o potrebe opravovať poruchy na obecnej kanalizácii, lebo 

sú stále prítomné nátoky balastných vôd, čistička sa dá do trvalej prevádzky a 

tento rok bude odovzdaná posledná monitorovacia správa  k prevádzke , poslanci 

súhlasili s opravami, 

- starosta navrhol modernizáciu obecnej webovej stránky, poslanci nevyjadrili 

súhlas s výmenou, 

- starosta obce informoval  o probléme vlhkých vnútorných múrov v budove OÚ, 

posl. A. Hliboká vyjadrila názor, že odvodnenie a odvetranie múrov  pri oprave 

budovy nebolo urobené dostatočne, posl. M.Vargová  vyjadrila názor, že budova 

sa málo vykuruje, čím sa  tiež prispieva k vlhkosti  a vzniku plesní, starosta 

uviedol, že bola spravená fotodokumentácia pri obnove, ktorú si môžu pozrieť, 

problém je spodná voda a neizolované základové dosky, čím vlhkosť vzlína iba 

v stredových múroch, keďže vonkajšie majú drenáže, 

-  starosta obce navrhol do budúceho roku 2022, kedy bude výročie písomnej 

zmienky o obci, realizovať  obnovené vydanie knihy alebo zborníka  o obci, keďže 



chýbajú aj propagačné materiály o obci, posl. Hliboká   pripomenula, že pri tejto 

príležitosti by bolo vhodné opraviť aj starú zvoničku,  poslanci súhlasili, 

- starosta informoval poslancov o zlom stave domu smútku, na ktorom už 

v súčasnosti  praská murivo, geologický prieskum ukázal, že bol postavený na 

nedostatočne zhutnenom násype, statik zhodnotí  a určí riešenie, rovnako aj na 

klesajúcej ceste pri dome smútku a na ulici k starej zvonici, kde odpadli 

obrubníky, poslanci vyjadrili súhlas s nápravou, 

- poslanci sa pýtali  starostu obce na  možnosť  kúpy budovy bývalej lesnej 

hájovne obcou,  starosta upozornil na zložitosť procesov v štátnom podniku Lesy 

SR, poslanci  upozornili starostu aj v tomto prípade na zabránenie odkúpenia  

tejto budovy a pozemku súkromnou osobou.  

13. Poslankyňa M.Vargová prečítala návrh na uznesenie. 

14. Záver 

Starosta obce poďakoval  prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

 

 

V Petrovciach  9.3.2021 

Zapísala: Mgr. Anna Hliboká Čurliková 

 

 

Overovatelia: Kvetoslava Velčková 

                         Anna Pavlíková 

 

 

 

 

 

 


