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

 

 

  

Z á p i s n i c a 
 

z 25. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 

13.9.2021 

 

 

Prítomní: podľa priloženej  prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia:   

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

5. Správa o realizácii obnovy chodníkov v obci 

6. Prejednanie nákupu nových vitrín do spomienkovej miestnosti 

7. Prejednanie a schválenie investície do obnovy oplotenia obecného cintorína 

8. Prejednanie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce 

9. Prejednanie a schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemok EKN 473/2 

10. Prejednanie a schválenie kúpno-predajných zmlúv na pozemky pri bytovom dome 

     - parcelu CKN 553/14 

     -parcelu CKN 301/8 

     -parcelu CKN 301/10 

11. Prejednanie žiadosti a sťažnosti 

12. Rôzne 

13. Návrh na uznesenie 

14. Záver 

 

1.  Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ján Jenčo, zároveň 

privítal    prítomných hostí z firmy TOBI GROUP. 

2. Poslanci schválili program rokovania OZ. Za hlasovali : 3, p. Kvetoslava Velčková, 

Mgr. Anna Hliboká Čurliková, Mgr. Mária Vargová.  

3. Do návrhovej komisie boli zvolení pani Kvetoslava Velčková a Mgr. Anna Hliboká 

Čurliková . Za overovateľa zápisnice bola zvolená Mgr. Mária Vargová. Za hlasovali: 

3, p. Kvetoslava Velčková, Mgr. Anna Hliboká  Čurliková a Mgr. Mária Vargová. Za 

zapisovateľku bola určená p. Emília Adamová. 

4. Pri kontrole plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia starosta konštatoval, že 

bolo splnené . 

5.  Správu o realizácií obnovy chodníkov v obci podali zástupcovia firmy TOBI GROUP. 

Oboznámili poslancov s postupom prác, ktoré boli doteraz vykonané. Účelom bolo 

chodníky rozobrať, očistiť dlžbu, zhutniť podložie, osadiť dažbu nanovo. Nakoľko sú 

obrubníky zničené a nerovné, firma im prispôsobuje líniu chodníka. Osadenie nových 

obrubníkov by bolo potrebné na niektorých úsekoch, čo by bolo potrebné dofinancovať. 

Po finalizácii spodného úseku, dobetónovanie a žehlenie, sa vyhodnotí kvalita prác. 



p. Velčková sa informovala ohľadom   úseku poniže č.11, kde je len starý plot, nič tam nie 

je spevnené. 

p. Ing. Peter vzniesol pripomienku k miestam, kde sú osadené šupatka na vodu na 

chodníkoch , aby boli vyzdvihnuté, lebo sa potom nenájdu. Špary, okraje okolo múrikov 

doplniť dlažbou, alebo dobetónovať.  Autobus nech neparkuje na chodníku, ale  pri 

Predajni COOP Jednota, alebo pri požiarnej zbrojnici.    

Mgr. Vargová a Mgr. Hliboká Čurliková sa uzniesli na tom, že chodníky od začiatku boli 

urobené zle. Jednak vstupy do dvorov a obrubníky do cesty. Dielo treba dokončiť ako bolo 

vysúťažené a žiadne dofinancovanie nepodporia. 

 

6. Prejednanie nákupu nových vitrín do spomienkovej miestnosti poslanci navrhli preložiť 

na ďalšie zasadnutie, keďže p. Glod z múzea v Hanušovciach sa nedostavil. 

7. Obnovu oplotenia nového cintorína poslanci navrhli zaradiť do rozpočtu na rok 2021. 

8. Prihlášky na funkciu  hlavného kontrolóra obce sa môžu zasielať do 15.10.2021 do 

13.30. Voľbu hlavného kontrolóra poslanci schválili na 25.10.2021 o 18:00. Za 

hlasovali: 3, p. Kvetoslava Večková, Mgr. Anna Hliboká Čurliková a Mgr. Mária 

Vargová. 

9. Poslanci prejednali a schválili zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného 

z vecného bremena Východoslovenská distribučná, a. s. , Mlynská 31, 042 91 Košice, 

IČO 36599361 na pozemku v Obci Petrovce , v k. ú. Petrovce , zapísaného na LV č.258 

ako pozemok parc. EKN 473/2, vodná plocha, vo výmere  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.   Za hlasovali: 3 p. 

Kvetoslava Velčková, Mgr. Anna Hliboká Čurliková a Mgr. Mária Vargová. 

10. Prejednanie a schválenie kúpno - predajných zmlúv na pozemky pri bytovom dome -

kúpa nehnuteľného majetku do majetku Obce Petrovce a to kúpu spoluvlastníckych 

podielov k nehnuteľnosti zapísanej na LV. Č. 302, k. ú. Petrovce k pozemku:  

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

kúpnu cenu 1,00 Eur za m2, 

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

384 m2 / zapísaná na LV č.656, k. ú. Petrovce/ za kúpnu cenu 1,00 Eur za  m2, 

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

113 m2 / zapísaná na LV č. 207, k. ú. Petrovce/ za kúpnu cenu 1,00 Eur za m2. 

Za hlasovali : 3, p. Kvetoslava Velčková, Mgr. Anna Hliboká Čurliková a Mgr. Mária 

Vargová. 

11. Žiadosť SZPB o príspevok na činnosť 2021 - 800 Eur. Poslanci prejednali žiadosť 

o príspevok a schválili preplatenie autobusových zájazdov do Košíc a na Duklu pre 



občanov obce usporiadaných ZO SZPB a vstupov do múzeí z rozpočtu obce. Za 

hlasovali:3, p.Kvetoslava Velčková , Mgr. Anna Hliboká Čurliková a Mgr. Mária 

Vargová. Za príspevok na činnosť /VČS/ v sume 300 Eur boli p. Kvetoslava Velčková 

a Mgr. Mária Vargová. Zdržala sa Mgr. Anna Hliboká Čurliková. 

-Návrh   na zvýšenie príspevku  v MŠ Petrovce - na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s hmotným zabezpečením z 3,00 Eur na  4,00Eur mesačne na dieťa. Návrh 

poslanci prejednali a čiastka 4,00 Eur bude upravená vo VZN.  

12. Mgr. Vargová vzniesla pripomienku k šachte s vodou na školskom ihrisku , ktorá nie je 

nijako chránená ani označená a tvorí nebezpečenstvo pre deti z materskej a základnej 

školy. Mgr. Anna Hliboká Čurliková  podala podnet k odchodu  autobusovému spoju 

z Hanušoviec do Petroviec o 16.10 hodine. Z dôvodu rekonštrukcie cesty nestíhajú 

občania cestujúci z Prešova do Hanušoviec prípoj k autobusu do Petroviec. Či by nebolo 

možné dohodnúť so SAD Vranov, aby tento autobus do Petroviec počkal na príchod 

autobusu  z Prešova.  Ďalej preveriť ranný autobusový spoj  o 5.40, koľko občanov ním   

chodí, aké sú napojenia na iné spoje smerom na Prešov a Vranov n/T, pokiaľ to neuškodí  

cestujúcim, ktorí ním cestujú. Posunúť tento spoj na  6.20, lebo všetkých študentov  

musia ráno rodičia voziť k autobusom a vlaku autami do Hanušoviec. Ďalej sa 

informovala, či nie je pri pohostinstve  Kamienka kamera. Pán starosta odpovedal, že 

kamery sú umiestnené:  2 pri ZŠ, 1 pri kostole, 1 pri COOP Jednota, 1 pri OcÚ. Bolo 

by potrebné aj ku pohostinstvu Kamienka a bytovému domu. 

p. Gajdošová  sa informovala, ako pokračujú práce JPÚ. Pán starosta vysvetlil, že 

projekt je ukončený, čaká sa na schválenie na katastrálnom odbore. Prísľub bol do konca 

augusta, ale z dôvodu situácie Covid-19 sa všetko stále posúva. Pozemkový a lesný 

odbor  by to chcel do konca októbra 2021. 

p.  Ing. Peter sa informoval  taktiež ohľadom JPÚ, ako to bude so zameraním pozemkov. 

Najlepším  riešením by bolo dať zamerať jednej firme, nie aby si každý zameral  sám.  

Ďalej pripomienkoval, že dotácia na opravu bunkrov 1 000 Eur, ktorá bola odsúhlasená 

poslancami je málo nakoľko ceny stále stúpajú.  

 

p. Gdovin  vystúpil ohľadom osláv Partizánskych chodníčkov a poďakoval sa bežcom 

behu vďaky Petrovce - Dukla a späť, za zakúpenie občerstvenia, masážnych gélov a 

tričiek pre bežcov obci Petrovce, MS SČK, ZO SZPB, ktorí sa podieľali na príprave  

osláv. Pán starosta sa poďakoval p. Gdovinovi za zorganizovanie behu vďaky.  

  

13. Návrh na uznesenie prečítala Mgr. Vargová a oboznámila prítomných s prijatým  

uznesením.     

14. Zasadnutie ukončil starosta obce a poďakoval prítomným  za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

V Petrovciach 13.9.2021 

 

Zapisovateľ: Emília Adamová                                    ........................................................ 

         

Overovateľ:   Mgr. Mária Vargová                              ........................................................ 

  

  

 


