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

 

 

  

Z á p i s n i c a 
 

zo 24. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 

27.07.2021 

 

 

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 materiálneho a personálneho zabezpečenia obecných slávností 

„Partizánske chodníčky“ 

6. Prejednanie a schválenie nákupu nových vitrín do spomienkovej miestností. 

7. Prejednanie a schválenie investície do obnovy oplotenia obecného cintorína. 

8. .Prejednanie a schválenie obnovy kotolne ZŠ a MŚ. 

9. Prejednanie žiadosti a sťažnosti. 

10.Rôzne 

11. Návrh na uznesenie 

12 Záver 

 

1. Otvorenie 

Obecné zastupiteľstvo otvoril a prítomných poslancov privítal starosta obce. 

2. Schválenie programu rokovania 

Program rokovania bol schválený, 4 prítomní poslanci K. Velčková, V Poliak, M. 

Vargová, A. Hliboká Čurliková hlasovali za. 

3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

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

A. Hliboká Čurliková a K. Velčková, do návrhovej komisie  boli navrhnutí M. Vargová 

a V. Poliak. Všetci poslanci K. Velčková, V Poliak, M. Vargová, A. Hliboká Čurliková 

hlasovali za predložený návrh. 

4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

- Starosta obce konštatoval, že uznesenie z predchádzajúceho OZ bolo splnené. Na 

miesto hlavného kontrolóra obce sme nedostali žiadne prihlášky. 

- Na predchádzajúcom OZ sa poslanci zhodli na zvolaní verejnej schôdze, ktorá 

nebola uskutočnená. 

5. Prejednanie a schválenie materiálneho a personálneho zabezpečenia obecných 

slávností „Partizánske chodníčky“ 

Starosta požiadal poslancov o pomoc pri príprave a zabezpečení akcie „Partizánske 

chodníčky“. Pani poslankyňa Hliboká navrhla  doplnenie programu slávností tanečnou 

skupinou či súborom s tanečnou zložkou. Poslanci navrhovali a požiadali starostu 



o zistenie možností súboru Bystrančan alebo Zamutovčan.  Skúter ako prvú cena do 

tomboly zabezpečí obec, ponuku zoženie p. Poliak. 

6. Prejednanie a schválenie nákupu nových vitrín do spomienkovej miestnosti 
Po obhliadke pamiatkovej miestnosti na OcÚ sa poslanci uzhodli na ponechaní pôvodných 

vitrín, nakoľko sú v dobrom stave. Zakúpenie nových vitrín za 3000 € berú poslanci na 

vedomie.  

7. Prejednanie a schválenie investície do obnovy oplotenia obecného cintorína  

Poslanci schvaľujú obnovu a oplotenie cintorína novým pletivom. Do nasledujúceho 

zastupiteľstva obhliadnu terajšie oplotenie a rozhodnú, či je potreba vymeniť iba 

pletivo, alebo aj stĺpiky. 

8. Prejednanie a schválenie obnovy kotolne ZŠ a MŠ 

Odstránenie havarijného stavu kotolne v ZŠ a MŠ bola už schválená prítomnými 

poslancami K. Velčková, V Poliak, M. Vargová, A. Hliboká Čurliková. Výmena kotla 

na tuhé palivo za dve menšie plne automatické na peletky alebo uhlie. Pani K. 

Velčková, V. Poliak, M. Vargová, A. Hliboká Čurliková  schvaľujú. Ponúknutá bola 

oprava za 22 435€. Realizácia prác bude v auguste a septembri 2021, výmena 

radiátorov bude v r. 2022. 

9. Prejednanie žiadosti a sťažnosti 

- Pri tomto bode vystúpil p. I. Gdovin za športovcov s požiadavkou o preplatenie 

občerstvenia na akcii „Futbalový turnaj“ v sume 480€, ktorej bolo vyhovené a 4 

prítomní poslanci K. Velčková, V Poliak, M. Vargová, A. Hliboká Čurliková 

schvaľujú. 

10. Rôzne 

- Starosta predniesol návrh na opravu bunkrov a zemľanky za Harbom a na Lysej, 

keďže po rokoch si žiadajú opravu aj tieto pamätné miesta, ako je oprava strechy 

a obvodového odizolovania.  Od štátu na tieto účely obec dostala 2 000 €. Poslanci 

K. Velčková, V Poliak, M. Vargová, A. Hliboká Čurliková schvaľujú k tej sume 

čiastku 1 000 € z obecného rozpočtu. 

- Starosta a obecné zastupiteľstvo vyhlásili nové výberové konanie na funkciu 

hlavného kontrolóra obce, termín podania prihlášok do 20.08.2021 do 13:30 hod. 

Otváranie obálok bude 23.08.2021 na pracovnom stretnutí o 18:00 hod. Voľba 

kontrolóra bude na najbližšom  obecnom zastupiteľstve dňa 13.9.2021 o 18:00 hod. 

- Začne sa s realizáciou opravy chodníkov a parkoviska pri OcÚ  

- Je potrebné nájsť riešenie odvodnenia okolia obecného úradu, nakoľko podmákajú 

stredné múry na budove, čo spôsobuje vysokú vlhkosť. 

- P. Velčková sa informovala ohľadom p. H. Peterovej o pozemku, ktorý sa mal 

odpredať nad ich pozemkom. Starosta informoval, že je potrebné nahliadnuť do 

plánu pozemkových úprav. Informovať sa môžu záujemcovia počas pracovných 

hodín OcÚ. 

- Potrebná je oprava priepustu z Paškovej doliny a poza dolinu okolo p. Myšíka 

a p.Poliaka a okolo p. Hlibokej 

- Poslanci sú za oplotenie chýbajúcej časti školského areálu novým pletivom. 

 

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

uznesením. 

12. Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 



 

V Petrovciach 27.07.2021 

          

Overovateľ:      

Mgr. Anna Hliboká Čurliková                               ....................................................................... 

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

 

Zapisovateľ:  

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

   

  

 


