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

Zápisnica
z 28. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 30.12.2021

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie
Schválenie programu rokovania
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
Schválenie úpravy rozpočtu 2021
Správa audítora
Prejednanie žiadostí a sťažností
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

1. Zasadnutie otvoril a prítomných privítal starosta obce Ján Jenčo.
2. Poslanci schválili program zastupiteľstva.
3. Do návrhovej komisie a za overovateľov zápisnice boli zvolené dve prítomné poslankyne K.
Velčková, M.Vargová a za zapisovateľku A.Hliboká.
4. Starosta obce konštatoval, že uznesenie z predchádzajúceho zastupiteľstva bolo splnené.
5. Prítomné poslankyne schválili úpravu rozpočtu na rok 2021, všetky 3 hlasovali za.
6. Poslankyne zobrali na vedomie správu audítora.
7. Poslankyne zobrali na vedomie Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce Petrovce na 1. polrok
2022.
8. Starosta obce informoval, že obec dostala z Pozemkového a lesného odboru Vranov nad
Topľou rozhodnutie o finálnom ukončení JPÚ, bude nasledovať zápis do katastra.
Ďalej informoval o možnosti výmeny podperných bodov na verejné osvetlenie a samotné
osvetlenie a jeho doplnenia na novú ulicu VSD, kde by obec platila servisné služby po dobu
10 rokov pre VSD.
Poslankyňa Vargová pripomienkovala odmenu pre zastupujúcu kuchárku v MŠ, ktorá bola
vyplatená v malej čiastke, všetky poslankyne súhlasili s jej doplatením.
Poslankyňa Hliboká kritizovala prepustenie pracovníka Obecného úradu Petrovce Milana
Čurlíka (pripomenula, že poslanci nemajú právomoc rozhodovať o personálnych otázkach), ale
v tomto prípade bolo na mieste zvážiť jeho dlhoročné pôsobenie ako kuriča v MŠ a ZŠ, náročnú
prácu pri doterajšom kúrení, čo je neporovnateľné s terajším novým vykurovacím systémom,
zvážiť aj prínos jeho práce pre obec a potreby obyvateľov. S pripomienkami súhlasili aj ostatné
poslankyne a navrhovali tento prípad do budúcna riešiť.

9. Poslankyňa Vargová prečítala návrh na uznesenie starosta obce poďakoval prítomným za
účasť a ukončil rokovanie OZ.

Zapísala: Anna Hliboká
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Overili:
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Maria Vargová

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

