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

Zápisnica
z 27. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa
23.11.2021
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. Prejednanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2022, výhľadovo na roky 2023 a 2024
6. Prejednanie a schválenie spolufinancovania projektu Rekonštrukcia interiéru objektu MŠ a
ZŠ
7. Prejednanie a schválenie kúpnej zmluvy na pozemok CKN 380/3 a 388/7
8. Prejednanie žiadosti a sťažnosti
9. Rôzne
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ján Jenčo.
2. Poslanci schválili program rokovania OZ. Za hlasovali: 4 -p. Velčková , Mgr. Vargová,
p. Pavlíková a p. Poliak. Mgr. Hliboká Čurliková ospravedlnená z dôvodu PN.
3. Do návrhovej komisie boli zvolení p. Pavlíková a Mgr. Vargová. Za overovateľa
zápisnice bol zvolený p. Poliak. Za hlasovali : 4 poslanci, p. Velčková, Mgr. Vargová, p.
Pavlíková a p. Poliak. Za zapisovateľku bola určená p. Adamová.
4. Pri kontrole plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia starosta konštatoval, že
bolo splnené.
5. Poslanci prejednali a schválili rozpočet na rok 2022,výhľadovo na roky 2023 a 2024. V
roku 2022 s doplnením plánovaných investičných výdavkov na: rekonštrukciu mosta pri
bytovke na novú ulicu, rekonštrukciu interiéru MŠ a ZŠ, cestu ku zvonici nad p. Kaňuchom,
projektovú dokumentáciu k IBV Kamence (cesta, vodovod, kanalizácia, plyn, dažďová
kanalizácia). Za hlasovali 4 poslanci - p. Velčková, Mgr. Vargová , p. Pavlíková a p. Poliak.
6. Spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia interiéru MŠ a ZŠ Petrovce, z výzvy MŠMAS SVT, kód výzvy: IROP-CLLD-T302-512-002, vo výške 155 000 Eur poslanci

schválili. Za hlasovali: 4, p. Velčková, Mgr. Vargová, p. Pavlíková a p. Poliak.
Rekonštrukčné práce sú plánované na mesiace jún až august 2022.
7. Kúpna zmluva na pozemok CKN 380/3 a 388/7 pre p. Velčka ml. bola poslancami
schválená. Za hlasovali 4 poslanci - p. Velčková, Mgr. Vargová, p. Pavlíková a p. Poliak
– prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce - kúpnu zmluvu z dôvodu osobitného
zreteľa podľa §9 a ods. 8 písm. e zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších
predpisov - predaj novovytvorených pozemkov podľa geometrického plánu vypracovaného
GP -3 s .r. o., jesenná 1, Prešov, IČO : 36449792, 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 č. 540/4, druh pozemku –vodná plocha o výmere 7582 m2, katastrálne územie:
Petrovce, zapísaný na LV č.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 CKN 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 neužíva.
Na kupujúceho: Juraj Velčko a manželka Petra Velčková r. Tomková, obaja trvale bytom
09431 Petrovce č. 153, za kúpnu cenu : 3,50 Eur /m2, spolu 525,00 Eur.
8. Nebola podaná žiadna žiadosť ani sťažnosť.
9. Rôzne:
- p. Pavlíková informovala ohľadom akcie „Mikuláša“ pre deti a občanov v obci, ktorú
urobí MS SČK Petrovce začiatkom decembra. Získané sponzorské príspevky :250 Eur p.
Pavlík, 200 Eur p. Poliak a 200 Eur OcÚ Petrovce. Z dôvodu opatrení COVID 19, budú
mikulášske balíčky doručované do domácnosti - každý si prevezme balíček pri bráničke.
- p. Pavlíková doručila písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva v Petrovciach k 31.12.2021 v prospech ďalšieho kandidáta, ktorý nasleduje
ako náhradník.
10. Návrh na uznesenie prečítala Mgr. Vargová a oboznámila prítomných s prijatým
uznesením.
11. Starosta sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
V Petrovciach, 23.11.2021
Zapisovateľka: Emília Adamová

........................................................

Overovateľ:

........................................................

Vladimír Poliak

