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

 

 

  

Z á p i s n i c a 
 

zo 23. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 

10.06.2021 

 

 

Prítomní: podľa priloženej  prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia:   

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

5. Prejednanie a schválenie Návrhu záverečného účtu obce za rok 2020 

6. Prejednanie a schválenie obnovy interiéru  ZŠ a MŠ Petrovce podľa predloženého projektu 

7. Prejednanie a schválenie Zmluvy o čistení priesakových vôd zo skládky 

8. Prejednanie žiadosti a sťažnosti 

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. Pavliková, A. Hliboká hlasovali za. 

3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľku bola určená A. Gajdošová, za overovateľov zápisnice boli navrhnutí 

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

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

predložený návrh. 

4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

- Zmluva k „PD IBV Petrovce – Kamence – elektrické rozvody“ 40RD s príslušnou 

inžinierskou činnosťou, starosta informoval, že verejným obstarávaním bol 

vybratý úspešný uchádzač, s ktorým bola uzatvorená zmluva o dielo za cenu 7 140 

€ s projektom na presun VN vedenia, projektom NN vedenia s pripojením 40 

nových pozemkov, pričom pripojovacie poplatky uhradí obec a občania, ktorí sa 

budú chcieť pripojiť na NN sieť, uhradia poplatok obci  

- starosta informoval, že na opravu celého chodníka bude potrebný náklad 33 000 – 

40 000 € za 1350 m dĺžky chodníka. Poslanci K. Velčková, M. Vargová, 

A. Pavliková, A. Hliboká a V. Poliak vyjadrili súhlas s tým, že opravy vykoná 

externá firma 

- oprava priepustu odvodového kanála pri s.č. 97 bola zrealizovaná 



- oprava ciest v obci pri ZŠ, OcÚ, OD COOP JEDNOTA, kostole, s.č. 119 a 113, 

dvojlesovni a DS podľa predloženej ponuky bolo splnené. Poslanci navrhujú  

reklamáciu časti opravenej cesty pri dvojlesovni, z dôvodu nehody, ktorá sa tam už 

stala na bicykli. Ďalšiu reklamáciu navrhuje p. Pavliková pri s.č 122, kde malo byť 

vyasfaltované až po garáž. Poslanci sa informovali v mene občanov ako bola 

zúčtovaná oprava cesty pred p. Saba a p. Jenču. Starosta oznámil, že prispeli na 

opravu aj vlastníci pozemkov 

- oprava múrika  pred OcÚ nebola zrealizovaná 

- nová web stránka obce je spustená 

- štiepkovač za traktor pre potreby občanov obce a obec je objednaný a termín 

dodania bude v auguste 2021  

- na opravu a spevnenie svahu pri multifunkčnom ihrisku je potrebný posudok 

statika, možnosť zatrávňovacie panely alebo oporný múr 

5. Prejednanie a schválenie Návrhu záverečného účtu obce za rok 2020 

Návrh záverečného účtu obce predložila p. Adamová. Predložený Návrh záverečného 

účtu obce za r. 2020 bol 5 poslancami K. Velčková, V Poliak, M. Vargová, 

A. Pavliková, A. Hliboká schválený. 

6. Prejednanie a schválenie obnovy interiéru ZŠ a MŠ Petrovce podľa 

predloženého projektu 

Obnovu interiéru ZŠ a MŠ v obci poslanci presunuli na budúci rok, aby neboli 

problémy s dodávkou materiálu a mohlo sa začať koncom školského roka, približne od 

15.06.2022, okrem opravy havarijného stavu kúrenia, ktorá sa zrealizuje v tomto roku 

2021. 

7. Prejednanie a schválenie Zmluvy o čistení priesakových vôd zo skládky 

Zmluva o čistení priesakových vôd zo skládky v obecnej čistiarni odpadových vôd,  

bola 5 prítomnými poslancami schválená.  

Možnosť prenechať obecnú ČOV do správy VVS, a.s. poslanci zamietli. 

8. Prejednanie žiadosti a sťažnosti 

V bode žiadosti a sťažnosti vystúpil občan J. Balog s požiadavkou o zakúpenie 

- silnejšieho traktora pre obec 

- bagra pre obec na opravu potoka 

- vytvorenie priemyselného parku 

- vytvorenie športového klubu pre dospievajúcu mládež s trénerom, či obecnú 

telocvičňu 

- kritizoval nákup unimobunky pre hasičov 

- pripomienkoval zatvorenie bunky pri lyžiarskom vleku pre deti 

- dodávky na prevoz  mobilných občanov k lekárovi 

- kritizoval opravenú cesty pri dvojlesovni 

- navrhoval opravu a vynovenie oplotenia  cintorína 

 

9. Rôzne 

- poslanci prejednali nápravu havarijného stavu kúrenia v ZŠ a MŠ Petrovce 

a potrebné opravy. V. Poliak navrhol zakúpenie nových kotlov na peletky, výmenu 

potrubí a  rozvodov k radiátorom, nové radiátory. 

- kritika zaznela na permanentnú obsadenosť parkovacích miest pri OcÚ a požiadali 

starostu, aby napomenul majiteľov áut o nevhodnom parkovaní pri OcÚ, nakoľko 

parkovacích miest je málo 



- prejednala sa možnosť oplotenia a spevnenia brehu na multifunkčnom ihrisku 

- prejednala sa možnosť oplotenia cintorína 

- prejednal sa dlh nájomníka bytovky: padol návrh o odpracovaní na obci za odplatu 

a  následne vyrovnanie dlhu. 

- p. Pavliková navrhovala reklamáciu opravenej cesty pri dvojlesovni do 

nasledujúceho obecného zastupiteľstva 

- p. Hliboká sa informovala ohľadom zmeny času odchodu autobusu z obce ráno o 

6:50 h. Navrhovala zmenu času odchodu autobusu z Petroviec na 6:20 h. 

- p. Hliboká požiadala starostu o vypracovanie VZN o zákaze vypaľovania trávy, 

sena, odpadu a o pokutovaní občanov pri spaľovaní a nedodržiavaní opatrení, čo 

značne znečisťuje životné prostredie a znepríjemňuje občanom pobyt vonku 

v prírode. Starostom bolo navrhované obecné kompostovisko, kde by si občania 

mohli vyvážať seno, trávu, lístie, konáre a pod. bezplatne, poslanci však 

pochybujú, že by to malo efekt a vyjadrili nesúhlas. Podotýkala tiež na 

nepokosenú trávu okolo cesty, blato z poľných ciest, nedokončené značenie pre 

vodičov, ktorý vychádzajú na hlavnú cestu z poľnej cesty pri zvonici, požiadala 

starostu o urobenie rigolu nad ich pozemkami z dôvodu prívalovej vody, ktorá 

steká po ich pozemkoch. 

- poslanci sa informovali u p. starostu ako to bude tento rok či podujatie 

„Partizánske chodníčky“ sú v pláne. Starosta oznámil že akcia Partizánske 

chodníčky nie je v pláne. 

- starosta oznámil poslancom, že dňa 20.6.2021 sa bude konať akcia „Výstup na 

Oblík“ 

- verejné stretnutie občanov poslanci naplánovali na 26.7.2021. 

- starosta informoval, že akcia „Čistý revír = čistý les“, bola úspešná, vyzbierali sa 2 

PV3S odpadu, ktorý sa následne vyviezol na skládku odpadu 

- výberové konanie na miesto hlavného kontrolóra v obci Petrovce poslanci 

schválili, všetci poslanci hlasovali za a vyhlásili voľbu dňa 10.6.2021. Otváranie 

obálok záujemcov bude  12.7.2021 

10. Návrh na uznesenie prečítala pani Vargová a oboznámila prítomných s prijatým        

uznesením 

11. Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ 

 

V Petrovciach 10.06.2021 

          

Overovateľ:      

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

Mgr. Mária Vargová                            ....................................................................... 

 

Zapisovateľ:  

Bc. Anna Gajdošová                            ........................................................................ 

  

  

 


