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

 

 

Zápisnica z 22. riadneho  zasadnutia OZ v Petrovciach konaného  dňa 

26.4.2021 

 

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 opráv v obci 
6. Úprava rozpočtu (COVID-19, SOBD) 
7. Prejednanie žiadosti p. Gdovina 
8. Rôzne  
9.  Návrh na uznesenie 
10. 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  

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



5. Prejednanie a schválenie opráv v obci 
a) 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. 
Projektant  doplnil rozpočet o ďalších  5700 eur na rekonštrukciu kotolne, kde 
navrhol výmenu expanznej nádržky, tri obehové čerpadlá a ďalšie potrebné 
komponenty, poslanci navrhovali, aby sa preverilo opodstatnenie  rekonštrukcie, 
aby sa predišlo prípadným kolíziám nových opráv so starým vykurovacím 
systémom a realizovalo sa stretnutie s projektantom (má na to dohliadnuť 
posl.Poliak). Poslanci berú na vedomie. 
b) Starosta obce informoval, že  projekt na rekonštrukciu školy (omietky, rozvody 
elektriny, podlahy, sanita) je už pred finalizáciou. Poslanci berú na vedomie. 
c) Starosta obce informoval, že sa blíži čas ukončenia projektu JPÚ Kamence, 

preto je potrebné zrealizovať vypracovanie projektu IBV (individuálnej bytovej 

výstavby) na prekládku  VN a rozšírenie NN elektrickej siete na 40 pozemkov, 

obec  zrealizuje 40 prípojok, majitelia pozemkov  si  potom od obce odkúpia 

prípojky za 200 eur, časť nákladov refunduje VSD. S vyhotovením   

a vypracovaním projektovej dokumentácie IBV Kamence  - 40 RD a príslušného  

inžinieringu (vyjadrenia dotknutých orgánov)  poslanci súhlasili, všetci poslanci 

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

d) Starosta obce informoval, že  je potrebné dať vypracovať projekt na opravu 

mosta na novú ulicu pri bytovke, poslanci berú na vedomie, schvália to až po 

predložení projektovej dokumentácie. 

e) Starosta obce informoval, že  je potrebné v obci opraviť chodníky  a malo by 

sa to realizovať aj  svojpomocne, takisto je potrebná oprava priepustu  pri č.d.97, 

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

A.Hliboká hlasovali za. 

f) Poslanci schvaľujú opravu úsekov ciest v obci za vysúťaženú cenu, všetci 

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

f) Starosta obce informoval, že  je potrebné opraviť múrik pred OÚ, izolovať 

a natrieť omietkou, farbou, poslanci súhlasili, 4 poslanci K.Velčková, V.Poliak, 

M.Vargová, A.Hliboká hlasovali za, posl.A.Pavlíková sa zdržala.  

g) Starosta obce informoval, že  prípadná oprava prasklín na dome smútku by sa 

mala realizovať až po vyhotovení  2-ročných meraní. 

h) Starosta obce informoval, že čistiareň odpadových vôd je už v trvalej 

prevádzke, je nakoniec bez napojenia skládky na KO, nakoľko sa spoločnosť 

prevádzkujúca skládku doteraz neozvala a nevyjadrila k návrhu poslancov 



z  predchádzajúceho zastupiteľstva, aby bola možnosť prehodnotenia ceny za 

čistenie skládkových vôd po určitom čase. Zároveň oboznámil poslancov, že je 

možnosť dať spravovať čističku VVS. 

i) Starosta obce informoval o potrebe aktualizácie  webovej stránky obce, s čím 

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

A.Hliboká hlasovali za. 

j) Starosta obce informoval o potrebe opravy partizánskych bunkrov, obci bola 

poskytnutá dotácia vo výške 2000 eur z rezervy predsedu vlády, poslanci berú na 

vedomie, v prípade potreby môžu schváliť aj dotáciu od obce. 

k) Starosta obce informoval o potrebe oplotenia ihriska pri škole, poslanci 

navrhli, aby to boli pevné stĺpiky s drôtom. Takisto je potrebný oporný múr pri 

multifunkčnom ihrisku, ten by mal byť riešený kaskádovito pomocou betónových 

okrúhlych tvárnic, s čím poslanci súhlasili. 

l) Starosta obce informoval o potrebe opravy odtokového kanála pri cintoríne, 

projekt na protipovodňové úpravy SVP (Slovenský vodohospodársky podnik) 

neschvaľuje, navrhuje urobiť na vodnom toku hrádzky. 

m) Poslanci schválil kúpu kvalitného výkonného štiepkovača, všetci poslanci 

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

 

6. Úprava rozpočtu (COVID-19, SOBD) 
Poslanci schvaľujú úpravu rozpočtu  - zaúčtovanie financií určených na COVID 19 

a SOBD – sčítanie obyvateľov, bytov a domov, všetci poslanci K.Velčková, 

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

 

7. Prejednanie žiadosti p. Gdovina 
 
Poslanci súhlasia s odpredajom obecného  pozemku pre p.Ľ.Gdovina. Pozemok 

bude vytýčený za prítomnosti zástupcu obce. 3 poslanci  Velčková, Hliboká, 

Poliak hlasovali za,  2 posl. Vargová a Pavlíková sa zdržali. 

 
8. Rôzne 
- posl.Hliboká  a Vargová – oprava nefunkčných lámp  verejného osvetlenia, 
- kontrolór obce  Ján Peter oznámil koniec funkčného obdobia kontrolóra obce  
aj jeho pôsobenie v tejto funkcii.  



 
9. Poslankyňa M.Vargová prečítala návrh na uznesenie. 

10. Záver 

Starosta obce poďakoval  prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

V Petrovciach  26.4.2021 

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

Overovatelia: Anna Pavlíková           ................................................. 

                         Kvetoslava Velčková  ................................................. 

 

 

  

  

 

 

 


