
Obec Petrovce – Obecný úrad Petrovce, okr. Vranov nad Topľou 

 
Petrovce 13.9.2021 

Číslo:            /2021 

 

 

U z n e s e n i e 
  

z 25. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného  

dňa 13.9.2021. 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Petrovciach na svojom 25. riadnom zasadnutí dňa 13.9.2021, po prerokovaní 

programu:  

 

 

A.)   B e r i e    n a    v e d o m i e:  
 

- správu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

- správu o realizácii obnovy chodníkov v obci  

- investíciu do obnovy oplotenia obecného cintorína  

  

    

  

        

V Petrovciach  dňa: 13.9.2021                         
                           

                                                                                                                Ing. Ján JENČO - starosta 

  

             

B.)   S c h v a ľ u j e :  

 

 

1. program rokovania   

 

 

V Petrovciach  dňa: 13.9.2021                         

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                     Ing. Ján JENČO – starosta 

 

 

 
2. návrhovú komisiu v zložení: p. Čurliková Hliboká a p. Velčková a za overovateľa zápisnice: p. 

Vargová 

 

 

 

 

 

V Petrovciach  dňa: 13.9.2021                         

                                                                                                                           

                                                                                                     Ing. Ján JENČO – starosta 

 

 

 

 



 
 

3.  deň voľby hlavného kontrolóra na 25.10.2021 o 18:00 
 

 

 

V Petrovciach  dňa: 13.9.2021                         

                                                                                                                         

                                                                                                     Ing. Ján JENČO – starosta 

 

 

 
4. zriadenie  vecného bremena in personam v prospech oprávneného z vecného bremena  

Východoslovenská distribučná, a.s.,  Mlynská 31, 042 91  Košice, IČO: 36599361 na pozemku v 

Obci Petrovce,  v kat. území Petrovce, zapísaného na liste vlastníctva č. 258  ako pozemok parc. E 

KN 473/2, vodná plocha, 1074 m2 v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom vyhotovenými 

spol. Progres CAD  Engineering, s.r.o., IČO 3167265, úradne overeným príslušným katastrálnym 

odborom pod  G1 301/2021, ktorého obsahom je povinnosť povinného z vecného bremena Obce 

Petrovce strpieť: 

-umiestnenie elektro-energetického zariadenia a jeho príslušenstva na slúžiacom pozemku tak, ako je 

to zakreslené v geometrickom pláne;   

-strpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok, prechod a prejazd oprávneného cez slúžiaci 

pozemok pri umiestnení, prevádzke, údržbe  a opravách elektro-energetického zariadenia a jeho 

príslušenstva;  

-zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena podľa  

zmluvy o zriadení vecného bremena  a  zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

 

V Petrovciach  dňa: 13.9.2021                         

                                                                                                                         

                                                                                                     Ing. Ján JENČO – starosta 
 

 

 

5. kúpu nehnuteľného majetku do majetku Obce Petrovce a to kúpu spoluvlastníckych 

podielov k nehnuteľnosti  zapísanej na LV č. 302, kat. územie: Petrovce k pozemku: 

 

 -pozemok registra C KN parcelné číslo 553/14, trvalý trávny porast o výmere 437 m2 od 

podielových spoluvlastníkov:  

-Ján Čurlik,  094 31 Petrovce č. 8 - v podiele 4/16 

-PhDr. Ján Varga,  Marka Čulena 4754/12, 080 01 Prešov  - v podiele 2/16 

-Mgr. Anna Hliboká Čurliková, rod. Čurliková, 094 31 Petrovce  č. 79 - v podiele 2/16 

-Juraj Velčko,  094 31 Petrovce č. 11  - v podiele 2/16 

-MUDr. Mária Knapová,  rod. Betková,  Športová 291/10, 962 37 Kováčova - v podiele 2/16 

-Pavlína Vargová, rod. Koločíková, Marka Čulena 4754/12, 080 01 Prešov  - v podiele 2/16 

-Anna Kolesárová,  rod. Čurliková,  Budovateľská 430/8, 094 31 Hanušovce nad Topľou- 

v podiele 2/16 

 

 za kúpnu cenu 1,00 euro za m2. 

 

 

 

 

V Petrovciach  dňa: 13.9.2021                         

                                                                                                                         

                                                                                                     Ing. Ján JENČO – starosta 



 

 

 

 6.      kúpu nehnuteľného majetku do majetku Obce Petrovce a to  kúpu spoluvlastníckych  

podielov k nehnuteľnosti  zapísanej na LV č. 656, kat. územie: Petrovce k pozemku: 

-pozemok registra C KN parcelné číslo 301/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 384 

m2 od podielových spoluvlastníkov:  

-Ján Čurlik,  094 31 Petrovce č. 8 - v podiele 1/4 

-Juraj Velčko,  094 31 Petrovce č. 11  - v podiele 1/4 

-Mgr. Marek Balog, 094 31 Petrovce č. 104 - v podiele 1/4 

-Ing. Igor Velčko, 094 31 Petrovce č. 11 - v podiele 1/4 

 

 za kúpnu cenu 1,00 euro za m2. 
 

 

 

 

 

V Petrovciach  dňa: 13.9.2021                         

                                                                                                                         

                                                                                                     Ing. Ján JENČO – starosta 

 

 

 

7.         kúpu nehnuteľného majetku do majetku Obce Petrovce a to kúpu nehnuteľnosti  zapísanej na 

LV č. 207, kat. územie: Petrovce k pozemku: 

 -pozemok registra C KN parcelné číslo 301/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 113 

m2 od vlastníka:  

-Ivan Velčko,  094 31 Petrovce č. 151  - v podiele 1/1 

 

                   za kúpnu cenu 1,00 euro za m2. 

 

 
 

 

 

 

V Petrovciach  dňa: 13.9.2021                         

                                                                                                                         

                                                                                                     Ing. Ján JENČO – starosta 

 

 
8.       preplatenie autobusových zájazdov pre občanov obce usporiadaných ZO SZPB a vstupov do 

múzeí   
 

 

 

 

 

V Petrovciach  dňa: 13.9.2021                         

                                                                                                                         

                                                                                                     Ing. Ján JENČO – starosta 


