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Zápisnica z 21. riadneho  zasadnutia OZ v Petrovciach konaného  dňa 

22.3.2021 

 

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. Prejednanie  a schválenie kúpnej zmluvy na odpredaj farmového hnojiska 
6. Prejednanie a schválenie cenovej ponuky CP-067/2021/CZ na rozšírenie VO 

pri bytovom dome 
7. Prejednanie a schválenie Plánu hlavných úloh obce na úseku CO v roku 

2021 
8. Prejednanie a schválenie Zmluvy o čistení priesakových vôd zo skládky 
9. Rôzne  
10.  Návrh na uznesenie 
11.  Záver 

  

1. Otvorenie 

Obecné zastupiteľstvo otvoril a prítomných poslancov privítal starosta obce. 

2. Schválenie programu rokovania 

Program rokovania bol schválený, všetci 5 poslanci K.Velčková, V.Poliak, 

M.Vargová, A.Pavlíková, A.Hliboká hlasovali za. 

3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľku bola navrhnutá A.Hliboká, za overovateľov zápisnice M.Vargová 

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

-objednávka na vypracovanie dokumentácie k úprave interiérových priestorov 

MŠ a ZŠ bola zadaná, 

-v týždni by sa malo rozhodnúť o oprave mosta pri bytovke, či zostane starý 

a bude sa rekonštruovať, alebo sa bude stavať nový, podľa toho, čo navrhne 

odborná firma na rekonštrukciu mostov, 

Poslankyňa Velčková pripomienkovala, aby sa prehodnotila žiadosť p.Gdovina 

o odkúpenie pozemku, resp. sa zistilo, či tam vedú nejaké konkrétne  inžinierske 

siete. 

Poslakyňa Hliboká sa informovala, či obecné samosprávy nemajú odporúčané  

v momentálnej nepriaznivej  situácii  (núdzový stav, socioekonomické dopady 

koronakrízy, menší objem financií z podielových daní a pod.) byť v šetriacom 

režime, najmä čo sa týka príspevkov dobrovoľným organizáciám či iných menej 

dôležitých výdavkov. Starosta uviedol, že áno, ale schválený príspevok napr. pre  

OZ Oblík je členským poplatkom  a pre PZ Lipiny ide o financie na realizáciu 

projektu „Čistý revír“.  

5. Prejednanie  a schválenie kúpnej zmluvy na odpredaj farmového hnojiska 
Starosta obce konštatoval, že zmluva na odkúpenie farmového hnojiska bola 
prerokovaná na samostatnom stretnutí poslancov OZ s p. Ing. Čudkovou, ktorá 
zastupuje firmu Ozón. 
Poslankyňa p.Pavlíková  pripomenula, že občanov je potrebné informovať 
o podmienkach vývozu odpadu vo vlastnej réžii, p.Vargová dodala, že je 
potrebné upozorniť na povinnosť mať písacie potreby – pero na podpis, pretože 
z dôvodu epidemiologických opatrení nemôžu občania použiť pero pracovníka 
na skládke. 
Táto zmluva bola schválená, všetci poslanci K.Velčková, V.Poliak, M.Vargová, 
A.Pavlíková, A.Hliboká hlasovali za. 
 
6. Prejednanie a schválenie cenovej ponuky CP-067/2021/CZ na rozšírenie VO 
pri bytovom dome 
Ide o rozšírenie NN siete pri bytovom dome, kde VSD dodá kábel a zrealizuje 
montáž vedenia a osvetlenia na stĺpy NN, obec dodá osvetlenie. Túto cenovú 
ponuku poslanci schválili, všetci poslanci K.Velčková, V.Poliak, M.Vargová, 
A.Pavlíková, A.Hliboká hlasovali za. 
 



7. Prejednanie a schválenie Plánu hlavných úloh obce na úseku CO v roku 
2021 
Plán hlavných úloh obce na úseku CO v roku 2021 poslanci prerokovali a zobrali 
na vedomie. 
 
8. Prejednanie a schválenie Zmluvy o čistení priesakových vôd zo skládky 
 
K uvedenej zmluve vzniesli poslanci pripomienky – p.Poliak kritizoval  zmluvné 
pokuty, ktoré sú pre obec ako vlastníka čističky  jednoznačne presne dané, napr. 
čo sa týka lehoty – 15 dní, avšak na strane producenta – skládky ide o uplynutie 
primeranej lehoty poskytnutej vlastníkom na odstránenie pochybenia zo strany 
producenta. Poslanci teda požadujú dovysvetlenie, nech je na obidvoch stranách  
buď lehota 15 dní alebo primeraná lehota. 
Takisto sa poslanci vyjadrovali k cenovej odplate  za vyčistenie 1m3  - 19 eur, že 
by to mohlo byť 20 eur, prípadne viac, pretože to nemusí byť vôbec rentabilne, 
dokonca ani postačujúce. Starosta obce vysvetlil, že táto cena bude na skúšobnú 
dobu troch mesiacov. 
Takisto poslanci navrhujú zmenu čl.6, bod 3  o výpovednej lehote 6 mesiacov. 
Kvôli predloženým pripomienkam  poslanci zmluvu berú na vedomie, po ich 
zapracovaní môžu o zmluve hlasovať a schváliť ju. 
 
9. Rôzne 
-posl. Pavlíková  pripomienkovala skutočnosť, že obci zaniklo ochranné pásmo 
pri cintoríne, keďže zákonná lehota na jeho obnovenie bola do 31.3.2021, o čom 
poslanci nevedeli, 
-poslanci sa informovali o stave zakúpeného pozemku pod cintorínom, starosta 
sľúbil, že s vlastníkom pozemku bude rokovať a prizve ho aj pred  OZ (časovo 
najskôr v máji), 
- posl.Pavlíková  navrhla premiestniť trampolíny na cvičenie do telocvične ZŠ, aby 
to využívali aj žiaci, starosta podotkol, že je to potrebné konzultovať aj 
s p.Zaťkovou, 
-posl.Hliboká uviedla, že na obecnom cintoríne je po zime každoročne 
neporiadok - rozfúkané  plastové ozdoby kvetov, bolo by potrebné  upozorniť 
občanov, aby si tieto veci spravovali a prípadný neporiadok odstránili, je s tým 
potom problém pri kosení a úprave cintorína, aj ostatní poslanci vyjadrili názor,  
aby sa  občania  zamysleli  nad  nevyhnutnosťou či opodstatnenosťou  množstva 
plastovej výzdoby hrobových miest, 
-posl.Hliboká vyslovila otázku, či obec Petrovce, ktorá na svojom území má už 
dlhšie časové obdobie skládku odpadu, je akože vo „finančnej výhode“ oproti 
iným obciam,  znáša environmentálne dopady (premnoženie vtáctva, znečistené 



ovzdušie), má oproti susedným obciam aj „niečo naviac“ čo sa týka občianskej 
vybavenosti obce (škola, cesty, dom smútku, kanalizácia, obecný úrad a pod.), 
všetci poslanci jednoznačne konštatovali, že nie, že aj susedné obce to všetko 
majú, niečo ešte možno aj krajšie a lepšie,  
- poslanci sa informovali  o stave JPÚ, starosta obce  informoval, že projekt je vo 
finálnej fáze, čaká sa na zákonné lehoty, aby sa projekt zapísal na katastri. Obec 
už môže riešiť projekt ohľadne prekládky VN el. vedenia a NN rozvodov v danej 
lokalite s čím poslanci vyjadrili súhlas, s konkrétnymi ponukami budú poslanci 
oboznámení, 
-starosta obce informoval, že obci bola poskytnutá finančná dotácia na havarijný 
stav kúrenia  a jeho rekonštrukciu v ZŠ z MŠVVaŠ  SR v sume  5 500 eur.  
 
13. Poslankyňa M.Vargová prečítala návrh na uznesenie. 

14. Záver 

Starosta obce poďakoval  prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

V Petrovciach  22.3.2021 

Zapísala: Mgr. Anna Hliboká Čurliková ................................. 

Overovatelia: Mária Vargová................................................. 

                         Vladimír Poliak................................................. 

 

 

  

  

 

 

 


