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

 

 

  

Z á p i s n i c a 
 

z 26. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 

25.10.2021 

 

 

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. Voľba hlavného kontrolóra  

6. Úprava rozpočtu obce 

7. Prejednanie a schválenie  Dodatku č. 1 VZN 14/2019 

8. Prejednanie a schválenie odpredaja časti obecného pozemku CKN 380/3 a 388/7 

9. Prejednanie žiadosti a sťažnosti 

10. Rôzne 

11. Návrh na uznesenie 

14. Záver 

 

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

2. Poslanci schválili program rokovania OZ. Za hlasovali: 4 - p. Kvetoslava Velčková, Mgr. 

Mária Vargová, Anna Pavlíková a Vladimír Poliak. Mgr. Anna Hliboká Čurliková 

ospravedlnená z dôvodu PN. 

3. Do návrhovej komisie boli zvolení p.Anna Pavlíková a Mgr. Mária Vargová. Za 

overovateľa zápisnice bola zvolená p. Kvetoslava Velčková. Za hlasovali: 4 poslanci, p. 

Kvetoslava Velčková,  Mgr. Mária Vargová, p. Anna Pavlíková a p. Vladimír Poliak. Za 

zapisovateľku bola určená p. Emília Adamová. 

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

zmluvy s vlastníkmi pozemkov pod cestou k stavebným pozemkom pri bytovke ešte neboli 

podpísané, zvyšok bol splnený. 

5.  Do výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce sa prihlásila Ing. Andrea 

Velebírová, ktorú poslanci zvolili za kontrolórku obce. Za hlasovali 3 poslanci – p. 

Velčková, Mgr. Vargová a p. Poliak. Zdržala sa p. Pavlíková. 

6. Poslancom bola predložená úprava rozpočtu - rozpočtových položiek v príjmovej 

a výdavkovej časti, ktorá bola schválená. Za hlasovali: 4 Mgr. Vargová, p. Velčková, p. 

Pavlíková a p. Poliak. 

7.  Dodatok č.1 k VZN 14/2019 o príspevku na činnosť školského klubu detí pri ZŠ Petrovce 

z 2 Eur na 3 Eura mesačne na dieťa a príspevok v materskej škole z 3 Eur na  4 Eur 

mesačne  na dieťa. Za hlasovali 4 poslanci. 



8.  Prejednanie a schválenie odpredaja časti obecného pozemku  C KN 380/3 a 388/7 pre p. 

Velčka. 

Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce z dôvodov osobitného zreteľa 

podľa §9a ods.8 písm. e zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

- predaj novovytvorených pozemkov podľa geometrického plánu vypracovaného Oľgou 

Dudovou, č. 112/2021, zo dňa 30.9.2021 a to: 

 

-  pozemok registra C KN parcelné číslo 388/7, druh pozemku – vodná plocha o výmere 

42 m2, ktorý vznikol odčlenením časti o výmere 42 m2 od pôvodného pozemku registra E 

KN parcelné číslo 540/4, druh pozemku – vodná plocha o výmere 7582 m2, katastrálne 

územie Petrovce, zapísaný na LV 258 

- pozemok registra C KN parcelné číslo 380/3, druh pozemku – zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 108 m2, ktorý vznikol odčlenením časti o výmere 108 m2 od 

pôvodného pozemku registra C KN parcelné číslo 380, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 1310 m2, katastrálne územie Petrovce, zapísaný na LV č.560. 

Z dôvodu hodného osobitného zreteľa: novovytvorené pozemky sú nízkej výmery, sú 

dlhodobo užívané kupujúcim a sú oplotené spolu so susedným pozemkom registra C KN 

parcelné číslo 57/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 707 m2, zapísaná na LV 

č.5561, ktorý je vo vlastníctve kupujúceho, z uvedených dôvodov obec novovytvorené 

pozemky dlhodobo nevyužíva. 

Poslanci stanovili cenu 3,50 Eur za m2. Za hlasovali 3 poslanci - Mgr. Vargová, p. 

Pavlíková a p. Poliak. Zdržala sa p. Velčková. 

9.   Prejednanie žiadosti a sťažnosti. 

 - p. Balog – ústne požiadal o pomoc pri vybavení opatrovateľskej služby 

alebo umiestnenie matky do sociálneho zariadenia. Menovaný musí podať vypísanú 

žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, doložiť výpis zo zdravotnej karty –

posudok od lekára. Na základe čoho obec posúdi stav a  vydá Rozhodnutie. 

10. Rôzne 

Návrh na zriadenie pamätnej miestnosti v priestoroch KD, ktorá by prezentovala 

Petrovské dejiny z obdobia  druhej svetovej vojny a SNP/pôsobenia partizánskej skupiny 

Čapajev/. Je možnosť premiestnenia niektorých spomienkových exponátov z Hanušoviec 

n/T. Prezentáciu urobil p. Glod, ktorý vysvetlil a ukážkovo prezentoval umiestnenie 

nových vitrín a popisných tabúľ, nakoľko  doterajšie sú nevyhovujúce. Cena nových vitrín 

je  podľa podľa druhu presklenia, materiálu a veľkosti /sklo, drevo, kov/ a počet kusov- 

približne 3 500 Eur. Mgr. Vargová pripomienkovala, či bude vhodné zakúpiť nové vitríny 

do vlhkej miestnosti, aká sa nachádza v priestoroch. Pani Velčková  súhlasí so zakúpením 

nových vitrín, ale aby bola   miestnosť vyhrievaná.  Za hlasovali: 2 poslanci - p. Velčková 

a p. Poliak, zdržali sa :2 - Mgr. Vargová a p. Pavlíková. 

- oplotenie cintorína sa odkladá, najprv treba dať vypracovať návrh usporiadania 

hrobových miest - zakreslenie hrobových miest. Oprava a oplotenie sa dáva do rozpočtu 

na rok 2022. 

- podané námietky ku rekonštrukcií chodníkov: Mgr. Vargová sa zaujímala koľko m2 

chodníka bolo vyfakturované, pretože neboli rozobraté všetky úseky (pri č.d. 5), na 

niektorých miestach chýba dlažba. Pani Pavlíková sa zaujímala, prečo nie sú ku nijakej 

kolaudácií prizvaní aj poslanci. P. Velčková má takisto výhrady k práci, ktorú vykonala 

firma. 

- Mgr. Vargová – počas vývozu odpadov upozorniť občanov, aby preparkovali autá 

a neblokovali vývoz. Zaujímala sa ako prebiehajú JPÚ. Pán starosta vysvetlil, že sa čaká 

na rozhodnutie katastrálneho úradu, sľúbené dokonca roka.  



Poslankyňa Vargová mala výhrady k prekrytiu šachty pri škole OSB doskou. Z dôvodu, že 

sa tam stále zdržiavajú detí, nie  je to bezpečné. Zaujímala sa ako prebiehajú práce  na 

rekonštrukcií kotolne v Základnej škole.   

Poslanci sa zaujímali: 

- ako boli preplatené zájazdy organizované SZPB, koľko sa zúčastnilo občanov z obce 

a ostatných účastníkov zájazdu 

- či sa bude robiť Mikuláš – záleží na aktuálnych opatreniach hygienika a farby okresu 

- jubilanti a uvítanie detí do života bude individuálne, po rodinách – osobne p. starosta 

- p. Poliak – navrhol požiadať na skládke Ozón o zmenu vývozu objemného a stavebného 

odpadu pre občanov obce z piatku na sobotu, zmeniť svietenie v obci vo večerných 

a ranných hodinách 

Poslanci žiadajú opäť rokovať o odkúpení pozemku pod cintorínom s majiteľkou 

pozemku. 

Pán starosta informoval poslancov o výkone finančnej kontroly – Zníženie energetickej 

náročnosti budovy obecného úradu, ktorá prebehla 21.10.2021. Kontrolou boli vytknuté 

radiátory, ktoré nemali rozmery ako v projekte. 

- oboznámil poslancov so schválením Žiadosti o nenávratný finančný príspevok  z PPA na 

opravu Domu smútku vo výške 25 996,07 Eur. 

Ďalej sa starosta a poslanci zaoberali plánovanými investíciami, ktoré by chceli urobiť v 

nasledujúcom  období:   

-  vybudovanie kanalizácie a vodovodu na novej ulici  /pri bytovke/ 

-  oprava mostu na novú ulicu /pri bytovke/ 

-  projektová dokumentáciu, cestu, elektriku, kanalizáciu, vodovod – JPÚ Kamence 

- Projekt zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ - vnútorné priestory, 

elektroinštalácie, rozvody 

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

uznesením. 

12. Starosta sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.    

 

 

V Petrovciach 26.10.2021 

 

Zapisovateľka:    Emília Adamová               ........................................................  

        

Overovateľ:         Kvetoslava Velčková        ........................................................   

  

 


