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

Zápisnica
z 29. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa
17.02.2022
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. Zloženie sľubu poslanca OZ
6. Prejednanie projektu na rekonštrukciu klziska v obci
7. Prejednanie Plánu hlavných úloh obce na úseku CO v roku 2022
8. Schválenie Návrhu kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2022
9. Schválenie členského príspevku pre FS Oblík
10. Informácia o plnení rozpočtu na rok 2022
11. Prejednanie a schválenie rozpočtu na kultúrne akcie v 1. polovici roku 2022
12. Informácia o stave obecnej ČOV po záverečnej monitorovacej správe
13. Prejednanie žiadosti a sťažnosti
14. Rôzne
15. Návrh na uznesenie
16. Záver
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ján Jenčo.
2. Poslanci schválili program rokovania OZ. Za hlasovali : 3, p. Velčková , p. Poliak a
Mgr. Hliboká Čurliková . Mgr. Vargová ospravedlnená z dôvodu PN.
3. Do návrhovej komisie boli zvolení p. Velčková a Mgr. Hliboká Čurliková. Za
overovateľov zápisnice boli zvolení p. Poliak a p. Čurlík. Za hlasovali : 3 poslanci, p.
Velčková, Mgr. Hliboká Čurliková a p. Poliak. Za zapisovateľku bola určená p. Adamová.
4. Pri kontrole plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia starosta konštatoval, že
bolo splnené.
5. Pán Čurlík zložil sľub poslanca OZ.
6. Ing. Hadbavný predložil návrh projektu na rekonštrukciu klziska v obci, ktoré by bolo
potrebné zmodernizovať - vymeniť doterajší podklad za betónový. Urobiť práce na ihrisku
tak, aby bolo využívané počas celého roka na športové účely. Skúsiť možnosti hľadať
cudzie zdroje a dofinancovanie z vlastných prostriedkov. Navrhol podať žiadosť o dotáciu
na PSK, kde je možnosť získania prostriedkov. Výzva pre región 2022 beží do 31.3.2022.
Výška dotácie je od 20 000 do 200 000 Eur formou spolufinancovania z vlastných
prostriedkov min. 30%. Pri získavaní cudzích zdrojov musí v prvom rade mať žiadateľ
vysporiadaný pozemok. Keďže klzisko je umiestnené na cirkevnom pozemku, je potrebné
urobiť s cirkvou nájomnú zmluvu a dohodnúť stanovenú výšku nájomného za m2.

Mgr. .Hliboká Čurliková vysvetlila prítomným, že cirkev nie je za predaj pozemkov, ale
prenájom, ktorý musí schváliť zborový konvent.
Pán starosta dal návrh poslancom hlasovať za spolufinancovanie projektu vo výške 30%,
ktorý poslanci schválili. Za boli: 4, p. Čurlík, p. Poliak, p. Velčková a Mgr. Hliboká
Čurliková.
7. Pán starosta oboznámil prítomných s Plánom hlavných úloh obce na úseku CO v roku
2022. Poslanci vzali na vedomie.
8. Návrhu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2022 poslanci schválili bez doplnení. Za: 4,
p. Čurlík, p. Poliak, p. Velčková a Mgr. Hliboká Čurliková.
9. Poslanci schválili členský príspevok pre FS Oblík vo výške 600 Eur. Za: 4, p. Čurlík, p.
Poliak, p. Velčková a Mgr. Hliboká Čurliková.
10. Plánované úlohy na rok 2022, schválené v rozpočte:
- projekt IBV - vodovod, kanál, plyn, odvod zrážkových vôd, cesta, chodník pre dané
územie - bolo uskutočnené VO, zazmluvnený Ing. Pavúk za cenu 45 600 €
- projekt rekonštrukcia MŠ a ZŠ - uskutočnené VO, zazmluvnená firma FE-DOP, s.r.o.
za cenu 151 085,42 €
- oporný múr ulica ku zvonici, nad č.d. 116 - bol spracovaný projekt, predpokladaná
cena diela 13 000 €
- most pri bytovom dome k novostavbám - oslovená Žilinská univerzita, doterajšie
ponuky 10 000 € až 15 000 € za vypracovanie projektu
11. Plánované akcie MDŽ – vystúpenie divadla KĽUD. Pozornosť pre ženy- kvet
a sladkosť. Rozpočet na akciu 800 Eur.
Deň matiek - vystúpenie folklórnej skupiny a detí z MŠ a ZŠ. Pozornosť pre obdarované
kvet a sladkosť. Rozpočet 800 Eur.
MDD – rozpočet 500 Eur.
Partizánske chodníčky sa uskutočnia 7.8.2022. V sobotu večer premietanie filmov. V
nedeľu kultúrny program.
12. Informáciu o stave obecnej ČOV po záverečnej monitorovacej správe podal starosta
obce. Po schválení záverečnej monitorovacej správy správnym orgánom, sa stala ČOV
majetkom obce, s ktorým môže disponovať. Každý rok sme na prevádzke vo výraznej
strate, dotuje ju obec. Je možnosť dať do správy spoločnosti VVS, a.s., alebo spoločnosti
KOSIT, a.s. Poslanci oba možnosti odmietli.
13. Poslanci prejednali žiadosť o príspevok na obnovu organu /1 píšťala 55 Eur/ od ECAV
zboru Kovačica a schválili sumu 165 Eur. Za: 4, p. Poliak, p. Čurlík, p. Velčková a Mgr.
Hliboká Čurliková.
14. Starosta predložil ponuku od VSD, a.s. na osvetlenie montáž, materiál novej ulice
Kamence. P. Čurlík navrhol počkať na projekt, z ktorého by to bolo financované.
15. Návrh na uznesenie prečítala Mgr. Hliboká Čurliková a oboznámila prítomných
s prijatým uznesením.
16. Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

V Petrovciach 18.02.2022
Zapisovateľ: Emília Adamová

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

Overovateľ: Vladimír Poliak

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

Andrej Čurlík

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

